
به گزارش زمان،  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار سفیران، کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه، تأمین و حفظ منافع ملی به معنای حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی 
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میلیون تومان
731

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آپارتاید با مقاومت مردم فلسطین برچیده 
خواهد شد

دنیا در  ایرانی  کاالهای  محبوبیت  میزان 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

تحویل بیش از ۳۹ میلیارد مترمکعب 

گاز شیرین به شبکه سراسری انتقال گاز

سیاست نظام صادرات نفت منطقه 

به شرط فروش نفت ایران

 ادعای کاهش »ازدواج« و 

افزایش »طالق« نادرست است
به گزارش زمان ، هادی هاشم زاده فرهنگ : مجتمع گازی پارس 
میلیارد  از 39  بیش  پایان خردادماه،  تا  امسال  ابتدای  از  جنوبی 
مترمکعب گاز شیرین سازی شده را به شبکه سراسری انتقال گاز 

طبیعی کشور تحویل داد.

به گزارش زمان ،نقوی حسینی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
در تایید صحبت های رییس جمهور درباره ی نفت، گفت: این استراتژی 
نظام است که اگر جمهوری اسالمی نتواند نفتش را بفروشد و یا صادر 

کند، بقیه کشورها نیز نمی توانند این کار را انجام دهند. 

به گزارش زمان ،یک جمعیت شناس با بیان اینکه ازدواج کودکان 
یک معضل است و شاخص توسعه نیافتگی هر جامعه به شمار می آید، 
گفت: میزان ازدواج دختران 10 تا 14 سال در سال 8۵، 10 درصد بوده 

که این میزان در سال 9۵ به 14.۵ درصد افزایش یافته است. 625
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سرمقاله

ضرورت های ایجاد و حفظ 
بازارهای صادراتی 

نگاه روز
 فرصت بازگشت ثبات و آرامش 

به بازار ارز

سپنتا نیکنام به شورای شهر 
یزد بازمی گردد

های  الزمه  از  صادرات  در  بازار  ایجاد  و  بازاریابی 
صادرات  اقتصاد  توسعه  به سمت  کشور  حرکت 
محور و رونق اقتصادی در کشور است.یکی از عوامل 
کلیدی و موثر در ایجاد بازارهای صادراتی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی، برپایی و حضور در نمایشگاه 
های بین المللی در داخل و خارج از کشور و عرضه و 
به نمایش گذاشتن توانمندی ها، معرفی محصوالت، 
به  کشورمان  دستاوردهای  آخرین  و  ها  نوآوری 
بازارهای مختلف جهانی است. با استفاده از فرصت 
نمایشگاه ها می توان با فعاالن اقتصادی، بازرگانان و 
تجار دیگر کشورها ارتباطات تجاری موثر و سازنده 
ای برقرار کرد و به این طریق امکان نفوذ به بازارهای 
مختلف و معرفی محصوالت ایرانی به دیگر کشورها 
فراهم می شود. بدون شک تنها ارسال محصول به 
بازار کشورهای مختلف و ایجاد بازارهای صادراتی 
کفایت نمی کند و تداوم حضور در این بازارها هنر 

اصلی یک صادرکننده موفق است.
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2 مهدی کریمی تفرشی

7 مجید سلیمی بروجنی

آینده ارز مسافرتی در انتظـار تصمیم دولـت

رهبر معظم انقالب: امریکا با اصل نظام اسالمی مشکل دارد

 تصور حل مشکالت از راه مذاکره با امریکا خطا است

آگهی تجدید مناقصه ومزایده عمومی
)یک نوبتی( 

به  نسبت  ها  شهرداری  مالی  نامه  آیین   ۵ ماده  اساس  بر  دارد  درنظر  چهاردانگه  شهرداری 
برگزاری مناقصه ومزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد ومدارک مناقصه یا مزایده و  ارایه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس 
از درج آگهی، به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه پالک ۵19 ساختمان مرکزی شهرداری – واحد امور 

قرار دادها مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۵- ۵۵۲79۲94

توضیح : 1- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و  مزایده  می باشد.
۲- هزینه خرید اسناد مبلغ ۵00/000 ریال می باشد.

روابط عمومی شهرداری چهاردانگه

ردیف

1

2

3

نوع مناقصه/مزایده

تجدید مناقصه عمومی

تجدید مناقصه عمومی

تجدید مزایده عمومی

عنوان

پیاده رو سازی معابر سطح شهر 

زیر سازی و لکه گیری آسفالت معابر 
سطح شهر 

بهره برداری از تبلیغات پل های هوایی 
سطح شهر

مبلغ )به ریال(

 5/000/000/000

2/500/000/000

-

سپرده )به ریال(

250/000/000

125/000/000

120/000/000

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-25(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33۲39661 یا تحویل آن به 
دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار ۲۲ بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه 
تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-1۵ ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت 
جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان 
کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی 
می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان 
می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و 

الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.                         ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 نوبت دوم

ردیف

1

کد فراخوان

3/168/ 545

موضوع

مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول 
شامل 53 ایستگاه CGS و صنعتی و 76 ایستگاه 
CNG)طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه 

اندازی، آموزش و بهره برداری 3 ساله(

تعداد مرحله

دو

تعداد نوبت

دو 

شماره مجوز

1397.1786

مدت زمان اجرا )روز(

365 روز

مبلغ تضمین)ریال(

2/455/000/000

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان 

)سهامی خاص(

قیمت سکه از مرز تاریخی 
سه میلیون تومان

 عبور کرد

سکه  انواع  نرخ   ، تهران  آزاد  بازار  دیروز  معامالت  جریان  در   
افزایش یافت و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید از مرز تاریخی ۳ میلیون تومان عبور کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جریان معامالت بازار 
افزایش  سکه  انواع  قیمت  شنبه،  دیروز  تهران  آزاد 
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  نرخ  اساس   براین  یافت. 

تمام  سکه  قطعه  هر  هزارتومان،   ۱۲۷ و  میلیون   ۳ به  افزایش  هزارتومان   ۱۲۸ با  جدید  طرح  آزادی 
۲ میلیون و ۸۷۹  هزار و ۵۰۰ تومان،  افزایش به  با ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان  بهار آزادی طرح قدیم 
نیم سکه با ۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با ۲۰ 
هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به ۷۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی با ۹ هزارتومان افزایش به ۴۲۵ 

رسید. هزارتومان 
همچنین قیمت هرگرم طالی ۱۸ عیار دیروز به ۲۴۵ هزار و ۴۱۰ تومان رسید.  

توزیع ارز مسافرتی 
فعال ادامــه دارد   
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ضرورت های ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی 

مهدی کریمی تفرشی
بازاریابی و ایجاد بازار در صادرات از الزمه های حرکت کشور به سمت 
توسعه اقتصاد صادرات محور و رونق اقتصادی در کشور است.یکی از 
عوامل کلیدی و موثر در ایجاد بازارهای صادراتی و جذب ســرمایه 
گذاری خارجی، برپایی و حضور در نمایشــگاه های بین المللی در 
داخل و خارج از کشور و عرضه و به نمایش گذاشتن توانمندی ها، 
معرفی محصوالت، نوآوری ها و آخرین دســتاوردهای کشورمان به 
بازارهای مختلف جهانی است. با استفاده از فرصت نمایشگاه ها می 
توان با فعاالن اقتصادی، بازرگانان و تجار دیگر کشــورها ارتباطات 
تجاری موثر و ســازنده ای برقرار کرد و به این طریق امکان نفوذ به 
بازارهای مختلف و معرفی محصوالت ایرانی به دیگر کشورها فراهم 
می شود. بدون شک تنها ارسال محصول به بازار کشورهای مختلف و 
ایجاد بازارهای صادراتی کفایت نمی کند و تداوم حضور در این بازارها 
هنر اصلی یک صادرکننده موفق است.مهمترین و اساسی ترین عامل 
تثبیت حضور در بازارهای جهانی ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی 
همپای محصوالت جهانی، تطبیق با استانداردها و آخرین فناوری 
های روز جهان، توسعه و ارتقای صنعت بسته بندی و حفظ یک قیمت 
مناسب در بازار رقابتی است. بدیهی است که رقابت در شرایط کنونی 
برای تولیدکنندگان ما در بازارهای جهانی بسیار دشوار و تولیدکننده 
ایرانی ناگزیر به تولید یک محصول با کیفیت باال و استفاده ار فناوری 
و تکنولوژی روز جهان در تولید محصوالت اســت. آنچه اعتبار یک 
صادرکننده را مخدوش می کند مســوولیت ناپذیری آنان در قبال 
مشتریان است. برای تداوم صادرات باید یک تیم هوشمند در بنگاه 
اقتصادی تشکیل شود و مدیر باید در وسط میدان کار حضور مستمر 
و مداوم داشته باشد. با توجه به رقابتی شدن فضای صادرات، حفظ 
بازارهای هدف و بازارســازی جدید، مستلزم تغییر نگرش و رویکرد 
در مقوله صادرات و حرکت مبتنی بر برنامه ریزی های کارشناســانه 
اســت. ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی یکی دیگر از نکات مهم در 
بحث صادرات محسوب می شود. تمرکز صادرات غیر نفتی ایران بر 
بازارهای خاصی بوده و الزم است این وضعیت با افزایش صادرات به 
سایر بازارها ارتقا یابد. در حال حاضر سه کشور چین، عراق و امارات 
سهم باالیی از صادرات غیر نفتی کشورمان را به خود اختصاص داده 
اند.با ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی آسیب پذیری در حوزه صارات 
کاهش می یابد. از دیگر راهکارهای حضور و حفظ بازارهای هدف، 
ورود جدی تر در بازار مقصد از طریق تاسیس شرکت، خرید سهام 
شــرکت های مرتبط، تاسیس نمایشگاه ها و فروشگاه های دائمی 
و نظایر آنها در این کشورهاســت.افزایش صادرات کاالهای موجود، 
ارتقای توان رقابتی آنها و تالش در جهت تداوم حضور این کاالها در 
بازارهای صادراتی از نکات مهم در حفظ بازارهای بین المللی است.

تحلیل نکردن درست رقبا، انجام ندادن به موقع تعهدات، نشناختن 
فرهنگ مصرفی کشــورهای خریدار و ضعــف تبلیغات از عواملی 
اســت که به ناکامی و تداوم نیافتن در بازارهای صادراتی منجر می 
شــود.»محصول خوب و با کیفیت، قیمت مناسب، توزیع به موقع، 
تالش برای متمایز ساختن محصول و شرکت، تولیدات انعطاف پذیر 
به جای تولیدات انبوه، سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر، 
بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار، تالش برای ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصوالت رقبا، ارتباط نزدیک و 
دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان، توجه به تحقیق و بررسی بازار به 
شکل های مختلف و حضور هدفمند در نمایشگاه ها و انجام تبلیغات 

هدفمند« به ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی کمک می کند.   
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

درخواست واشنگتن برای اعمال کامل تحریم 
ها علیه پیونگ یانگ

 آمریکا در قبال کره شمالی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته 
به طوری که از یک سو به دنبال خلع سالح هسته ای این کشور است 
و از سوی دیگر بر اعمال کامل تحریم ها علیه پیونگ یانگ تاکید دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، از 
اعضای شورای امنیت خواست تا غیر اتمی شدن کره شمالی، به طور 
کامل تحریم ها علیه پیونگ یانگ را اجرا کنند.وی همچنین نسبت به 
هرگونه کاهش تحریم ها علیه کره شمالی هشدار داد.این وضعیت در 
حالی اســت که از ماه گذشته و پس از دیدار »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا با »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، دو کشور در 
مسیر کاهش تنش ها گام برداشته اند.در این میان نیکی هیلی، سفیر 
آمریکا در سازمان ملل متحد،  نیز تاکید کرد که بهترین راه حمایت از 
مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی، اجرای کامل تحریم ها علیه پیونگ 
یانگ اســت و نه کاهش آنها.اما در حالی که هیلی و پمپئو بر اعمال 
همه جانبه تحریم های کره شمالی تاکید دارند در هفته گذشته دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رویکردی متفاوت از اظهارات پیشین 
خود، با تصدیق این مطلب که ضرب االجلی برای خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره وجود ندارد، از حجم اعمال فشار در راستای واداشتن 
پیونگ یانگ به خاتمه برنامه هسته ای خود، کاست.با این حساب، اذعان 
ترامپ به اینکه جدول زمانی برای خلع سالح کره شمالی وجود ندارد و 
نیازی به تعجیل در روند مذاکره نیست، در تعارض با اظهارات پیشین 

وی مبنی بر لزوم آغاز هرچه سریعتر روند خلع سالح است.

تصویب راهکارهای مدیریت 
نقدینگی در شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی

در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به ریاســت رئیس جمهــور و با حضور ســران قوا، 
پیشنهادهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی 
با جهت گیری رونق در تولید و اقتصاد کشور بررسی 

و تصویب شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران 
قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و 
مدیریت نقدینگی با جهت گیری رونق در بخش تولید 
و اقتصاد کشــور بررسی و مصوب شد.در این جلسه 
که  دیروز برگزار شــد؛ پس از بررسی گزارش رئیس 
کل بانک مرکزی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در خصوص وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک 
مرکزی از شرکت های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در 
کوتاه مدت براساس روش های مصوب تصفیه شود.

در خصوص تصفیه دیون بانک ها به بانک مرکزی نیز 
در دوره زمانی محدود و با نظارت هیأتی متشکل از 
نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شــود.همچنین 
براساس مصوب جلسه،  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های تحت 
مالکیت دولت را در چارچــوب روش های جاری یا 
در قالب »صندوق ســرمایه گذاری معامله پذیر« با 
مکانیزم های تشویقی و با رعایت سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس واگذار کند.

حمله تروریست های ضد انقالب به 
پاسگاه مرزی نیروی زمینی سپاه

 روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه از 
حمله تروریست های ضد انقالب به پاسگاه مرکزی در 
منطقه مریوان خبر داد و نوشت:ضدانقالب در انتظار 

انتقام سخت نسبت به این جنایت باشند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پی حمله اشــرار و 
تروریست های ضد انقالب به پاسگاه مرکزی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه در روستای 
دری واقع در منطقه مریوان استان کردستان، روابط 
عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا در اطالعیه ای 
اعالم کرد: در حمله شــب جمعه اشرار و تروریست 
های ضد انقالب و وابسته به استکبار جهانی به پاسگاه 
مرزی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی 
سپاه واقع در روستای دری منطقه مریوان در استان 
کردستان و متعاقباً انفجار زاغه مهمات، تعداد ۱۰ تن 
از رزمندگان اسالم به شهادت رسیدند.این اطالعیه 
افزوده است: در این درگیری تعدادی از تروریست ها 
به هالکت رســیدند و تعدادی نیز زخمی و متواری 
شدند.در این اطالعیه با اشاره به اشراف اطالعاتی و 
آمادگی های رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای مقابله 
با توطئه های دشــمنان تاکید شده است: گروهک 
های تروریستی و ضد انقالب و حامیان آنان که فاقد 
هرگونه پایگاهی نزد ملت ایران به ویژه مردم فهیم و 
انقالبی کردستان هستند، در انتظار انتقام سخت و 
مهلک رزمندگان شجاع و فداکار اسالم نسبت به این 

جنایت باشند.

سیاست نظام صادرات نفت منطقه 
به شرط فروش نفت ایران

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در 
تایید صحبت های رییس جمهور درباره ی نفت، گفت: 
این استراتژی نظام است که اگر جمهوری اسالمی 
نتواند نفتش را بفروشد و یا صادر کند، بقیه کشورها 
نیز نمی توانند این کار را انجام دهند. براین اساس باید 
وزارت خارجه با تمامی توان این دیپلماسی را دنبال 
کندبه گزارش زمان به نقل ازایســنا، سید حسین 
نقوی حسینی اظهار کرد: امنیت صادرات نفت باید 
برای همه کشورها باشد به همین دلیل اگر جمهوری 
اسالمی نتواند نفت خود را بفروشد و یا صادر کند، نباید 
بقیه کشورها چنین کاری انجام دهند. این استراتژی 
جمهوری اسالمی است که رئیس جمهور آن را مطرح 
کرد.وی توضیح داد: ایران قســمت اعظمی از خلیج 
فارس را در اختیار دارد و دارای بزرگترین منابع نفتی 
خاورمیانه است. به همین دلیل کشورهای خارج از 
منطقه نمی توانند طوری تصمیم بگیرند که ایران حق 
فروش نفت را نداشته باشد. صحبت های رهبری نیز 
در این باره در تایید صحبت های رییس جمهور بوده و 
همان استراتژی است که یعنی ما کوتاه نمی آییم.نقوی 
حسینی اظهار کرد: وزارت خارجه باید با تمامی توان 
از طریق مراجع بین المللی این موضوع را به صورت 
قاطع و جدی دنبال کند، چون استراتژی نظام است 
و همه این نظام پشت این تصمیم هستند.مقام معظم 
رهبری در دیدار سفیران، کارداران و مسئوالن وزارت 
امور خارجه سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به 
اروپا مبنی بر اینکه »اگر نفت ایران صادر نشود، نفت 
هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد« سخنانی 
مهم و حاکی از سیاســت و رویکرد نظام برشمردند 
و افزودند: وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی 

اینگونه مواضع رئیس جمهور است.

اخبار

سرمقاله

در دگرگونی احوال است 
که گوهر مردان شناخته میشود

کالمامیر

رهبر انقالب اسالمی تصور حل مشکالت کشور با 
مذاکره یا رابطه با امریکا را خطایی واضح خواندند و 
گفتند: امریکا با اصل نظام اسالمی مشکل اساسی 

و مبنایی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
ای  خامنه  اهلل  آیت  رهبری، حضرت  معظم  مقام 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
سفیران، کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه، 
تأمین و حفظ منافع ملی به معنای حقیقی را هدف 
اصلی سیاست خارجی خواندند و با بیان بایدها و 
افزودند:  اسالمی  نظام  در  دیپلماسی  نبایدهای 
دیپلماسی  و  انقالبی  صحیح  روحیه  با  توان  می 
هوشمندانه و هدفمند، روابط خارجی را گسترش 
برای  ای  پشتوانه  به  را  نظام  قدرت  عناصر  و  داد 
کرد. تبدیل  دیپلماسی  و  سیاسی  دستاوردهای 

با  خود  سخنان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
که  ای  گسترده  و جبهه  کنونی  شرایط  به  اشاره 
ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته، 
تالش دیپلماسی را در بر دارنده اجر الهی و افتخاری 
ایران  ملت  حقانیت  از  دفاع  در  ملی  و  تاریخی 
دانستند و گفتند: در چالش ها، انسان غیرتمند و 
صبور و خردمند، بر تالش ها و حجم و کیفیت کار 
می افزاید، بنابراین باید روحیه ی تازه سازی فعالیت ها 
در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد.حضرت آیت اهلل 
و طهارت  دینی  افزودند: حفظ سالمت  خامنه ای 
روحی و معنوی خود و خانواده و پایبندی رفتاری 
وظایف  مهمترین  از  شرعی  مسائل  به  گفتاری  و 
به ویژه  خارجه  امور  وزارت  کارکنان  و  مسئوالن 
سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در خارج است.

ایشان با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی بخش 
اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی نظام 
جمهوری اسالمی است، خاطرنشان کردند: وزارت 
امور خارجه و به ویژه سفرا باید عمیقاً به ارزشهای 
اسالم و انقالب پایبند باشند و رفتار و گفتار آنان، 
انقالب  باشد.رهبر  ارزشها  این  کننده  منعکس 
اسالمی در ادامه تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسِی 
نظام اسالمی، شرط الزم برای نمایندگان دیپلماسی 
را برخورداری از روحیه قوی و مستحکم، امید به 
آینده و بهره مندی از احساس حقانیت برشمردند 
و با اشاره به موضوع مهم منافع ملی، گفتند: هدف 
اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ منافع ملی است 
و تعامل یا تقابل، تنها روشهایی برای تأمین منافع 

ملی هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، منافع ملی 
را برگرفته از سیاست های اصلی و ارزشهای نظام 
باید  دیپلماسی  کردند: دستگاه  تأکید  و  دانستند 
منافع ملی را حفظ و تأمین کند.ایشان، سخنان 
رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه 
»اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در 
منطقه صادر نخواهد شد« سخنانی مهم و حاکی 
افزودند:  و  برشمردند  نظام  رویکرد  و  سیاست  از 
وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه 
اسالمی  انقالب  است.رهبر  جمهور  رئیس  مواضع 
در ادامه به موضوع »دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره 
و خاطرنشان کردند: برخی به غلط، سخن از لزوم 
جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می آوردند، 
اشکالی  هیچ  ایدئولوژیک  دیپلماسی  حالی که  در 
ندارد و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، 
صحیح و منطقی نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جمهوری اسالمی 
حفظ منافع ملی، استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی، 
ایدئولوژی به  افزودند:  امنیت ملی است،  قدرت و 
دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یک 
ملت محسوب می شود.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به وجود ایدئولوژی در رفتار و سیاست های دولتهای 
غربی، گفتند: امریکایی ها در سخنان خود بارها از 
عبارت »ارزشهای امریکایی« استفاده می کنند که 
همان ایدئولوژِی آنها و برگرفته از اعالمیه استقالل 
تفکرات  نیز  اروپایی  در کشورهای  و  است  امریکا 
ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت های سیاسی آنها حاکم 
است.ایشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند 
و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اسالمی نظام 
و کامالً منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.

رهبر انقالب اسالمی تحقق و بروز روحیه انقالبی 
دیپلماتیک ضروری  رویکردهای  و  تعامالت  را در 
دانستند و افزودند: دیپلمات ایرانی باید به انقالب 
افتخار کند و در تعامالت کاری او، »عزت، احساس 
اقتدار و اعتماد به نفس« به روشنی مشاهده شود 
که البته این رفتار و منش انقالبی با بیان حرفهای 
نامعقول و ایجاد هیاهو کامالً متفاوت است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در تبیین ضرورت برخورداری 
سفیران و دیپلماتهای ایرانی از احساس حقانیت، به 
موضوع جنگ روان بی وقفه دشمنان اشاره کردند و 
افزودند: باید با احساس حقانیت و با آگاهی و تسلط 
در مباحث چالشی، پاسخهای قاطع و منطقی به 

اتهامات بیگانگان داد.ایشان، متهم کردن دائم ایران 
به یک مسئله منفی را دستور کار اصلی جنگ روانی 
مستمر دشمنان خواندند و افزودند: برای تحقق این 
هدف، »ایران هراسی، ایران ستیزی، ایران گریزی، 
اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و نقض حقوق 
تکرار می شود. بیگانگان  تبلیغات  بشر« مدام در 

جنایات  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اروپایی ها و غربی ها در مستعمرات گذشته، محدود 
بودن دموکراسی در غرب به مقررات و یا نظر مراکز 
خاص، وجود دیکتاتوری حزبی در امریکا و برخی 
کشورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربی ها از 
جمله همدستی با سعودی ها در کشتار مردم یمن 
افزودند: غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما 
با وقاحِت تمام، ایران را متهم می کنند به گونه ای که 
گاه انسان از شدت وقاحت آنها حیرت می کند.رهبر 
انقالب اسالمی تصور حل مشکالت کشور با مذاکره 
یا رابطه با امریکا را خطایی واضح خواندند و افزودند: 
امریکا با اصل نظام اسالمی مشکل اساسی و مبنایی 
دارد، ضمن اینکه کشورهای فراوانی در افریقا، آسیا 
و امریکای التین هستند که با امریکا رابطه دارند 
اما همچنان با مشکالت فراوان دست به گریبانند.

دشمنی  تبیین  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
عمیق امریکا با جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند: 
امریکایی ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه 
خود در ایران قبل از انقالب هستند و به کمتر از 
این هم راضی نخواهند شد.ایشان مخالفت امریکا با 
»توان هسته ای و قدرت غنی سازی باال و نیز حضور 
ایران در منطقه« را ناشی از خصومت عمیق آنها 
با عناصر اقتدار نظام اسالمی برشمردند و افزودند: 
حضور منطقه ای جزو عناصر قدرت و امنیت ایران 
است و عقبه راهبردی کشور محسوب می شود، به 
همین علت دشمنان با آن مخالفند. رهبر انقالب 
با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن امریکا 
از زبان مسئوالن کشور افزودند: بنده از قدیم این 
نکته را خاطرنشان می کردم که روی حرف و حتی 
امضای امریکایی ها نمی توان حساب کرد، بنابراین 
با امریکا هیچ فایده ای ندارد.ایشان فعال  مذاکره 
استفاده  کم  یا  استفاده نشده  ظرفیت های  کردن 
شده در کشور را مهم دانستند و افزودند: مذاکرات 
با اروپایی ها قطع نشود اما نباید معطل بسته اروپایی 
ماند بلکه باید کارهای فراوان الزم در داخل کشور را 
دنبال کرد. رهبر انقالب اسالمی، گسترش ارتباطات 

به  توجه خاص  و  جانبه  دو  به ویژه  و  جانبه  چند 
تشکلهای منطقه ای را ضروری خواندند و افزودند: 
سفرا و نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت ها و 
توانایی های ملت و کشور کامالً واقف باشند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان اخیر مقامات 
از  افزودند:  ایران  ملت  استعداد  درباره  امریکایی 
چندین سال قبل تأکید می کردم که استعداد ایرانی 
واقعیت  این  است،  باالتر  دنیا  استعداد  از متوسط 
یک ظرفیت مهم داخلی است، همچنانکه ایمان، 
شجاعت، ایثار و افتخار ملت به ارزشها از دیگر عناصر 
توانایی های ایران است.ایشان ارتباط با دانشمندان، 
رجال سیاسی غیر دولتی و فعاالن اقتصادی دیگر 
کشورها را جزو روشهای رایج دیپلماسی در جهان 
برشمردند و افزودند: با این روشها می توان گستره 
فعالیت های دستگاه سیاست خارجی را گسترش 
داد.رهبر انقالب اسالمی همچنین قدرت میدانی را 
پشتوانه دیپلماسی خواندند و افزودند: مهم این است 
که هر گونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد سیاسی 
و اقتصادی تبدیل شود.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی، وزیر امور خارجه با اشاره به رویکردهای 
دستگاه دیپلماسی به ویژه در ارتباط با همسایگان و 
تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، گفت: تالش کرده ایم 
با خودباوری به استقبال چالش ها برویم و از منافع 
ملی با صالبت دفاع کنیم.آقای ظریف با بیان اینکه 
هدایت های  و  حمایت ها  با  و  رویکرد  همین  با 
رهبر انقالب اسالمی توانستیم پروژه ایران هراسی 
صهیونیست ها را شکست دهیم، خاطرنشان کرد: 
نمایش های  با  می کنند  تالش  نتانیاهو  و  ترامپ 
سخیف، پروژه ایران هراسی را تکرار کنند اما امروز 
منزوی  و  تنها  نیز  خود  متحدان  میان  در  حتی 
با اشاره به تشکیل اتاق  هستند.وزیر امور خارجه 
جنگ و تالش گسترده آمریکا برای فشار و زورگویی 
علیه ملت ایران، گفت: همواره به کشورهای دیگر 
از جمله متحدین امریکا اعالم کرده ایم که مقابله با 
زورگویی امریکا باید از تعهدات سیاسی فراتر رفته و 
به اقدامات عملی زمان دار منجر شود.آقای ظریف 
و  کرده ایم  تجربه  را  سخت تری  شرایط  ما  افزود: 
اطمینان دارم در پرتو همدلی و وفاق می توانیم بر 
مشکالت فائق شویم و شرایط پیش رو را با عنایت 
به  و حمایت مردم  با هدایت های رهبری  و  الهی 
خوبی و با افتخار و سربلندی و با کمترین آسیب 

مدیریت کنیم.

رهبر معظم انقالب: امریکا با اصل نظام اسالمی مشکل دارد

راه  از  مشکالت  حل  تصور   
مذاکره با امریکا خطا است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید 
و  با همت  اشغالی  فلسطین  در  آپارتاید  کرد: 

مقاومت ملت فلسطین برچیده خواهد شد.
در  قاسمی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خصوص تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود 
در مجلس رژیم صهیونیستی، ضمن محکومیت 
این اقدام اظهار کرد: رژیم نامشروع و نژاد پرست 
صهیونیستی بر اساس اشغال فلسطین و قتل عام 
صاحبان اصلی سرزمین آن شکل گرفته و اقدام 
اخیر پارلمان این رژیم تایید دیگری بر ماهیت 
و رویکرد نژادپرستانه این رژیم در طول ۷۰ سال گذشته است.وی افزود: حمایت همه جانبه 
آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام دولت ترامپ در انتقال سفارت این کشور به قدس و تالش 
برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابط با غاصبان سرزمین فلسطین و عدم مجازات 
این رژیم بدلیل نقض قوانین و مقررات بین المللی و کشتار روزانه مردم مظلوم فلسطین، موجب 
گستاخی آنان در تداوم سیاست یهودی سازی فلسطین و پاکسازی قومی آن شده که بی شک 
بی ثباتی و افزایش ناامنی بیشتر را در منطقه  بدنبال خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه عصر 
نژاد پرستی و  آپارتاید به پایان رسیده تاکید کرد: نژاد پرستی در فلسطین اشغالی نیز با همت و 

مقاومت مردم فلسطین و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان برچیده خواهد شد.

دستیار ویژه رییس جمهور خبر داد که رییس جمهور 
به منشور حقوق  ۱۴ مرداد گزارش های مربوط 

شهروندی را به مردم ارائه خواهد کرد.
ازایسنا، شهیندوخت  نقل  به  به گزارش زمان 
نهاد  با  اظهار کرد: همه وزارتخانه ها  مالوردی 
در  دارند،  خوبی  ارتباط  شهروندی  حقوق 
تمام  از  شهروندی  حقوق  منشور  چارچوب 
وزارتخانه ها گزارش گرفته ایم و این گزارش را 
۱۴ مرداد منتشر خواهیم کرد.وی ادامه داد: در 
افکار  گزارشی که به زودی منتشر می شود و 

عمومی در جریان آن قرار خواهند گرفت کم کاری ها یا همکاری ها را طبقه بندی کرده 
و اعالم خواهیم کرد، در واقع رییس جمهور این آمار را به ملت گزارش می دهد.مالوردی، 
دستیار ویژه رییس جمهور تصریح کرد: دستیارهای ویژه استاندار و وزیر را هم در امور حقوق 
شهروندی تعیین کردیم، از این طریق ما برنامه های خودمان را پیش می بریم و خیلی 
هماهنگی های خوبی داریم.دستیار ویژه رییس جمهور در پایان گفت: با پیگیری های جدی 
که رییس جمهور در این حوزه انجام داده اند و ابالغیه های صورت گرفته که در دسترس وزرا 
قرار دارد؛ گزارش گیری های الزم را انجام می دهیم و پیگیر امور هستیم تا برنامه هایی که به 

ما ابالغ شده است به درستی اجرا شود.  

آپارتاید با مقاومت مردم فلسطین 
برچیده خواهد شد

گزارش رییس جمهور به مردم
 در امور حقوق شهروندی

سفیر جدید آمریکا در وین در گفتگویی با 
اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران اظهار داشت که ترامپ از گفتگو با 

ایران استقبال می کند.
ترور   « ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  اتریش  در  آمریکا  جدید  سفیر  ترنا« 
توافق  درباره  پرسه  دی  روزنامه  با  گفتگو 
توافق  کرد:  خاطرنشان  ایران  ای  هسته 
برای  ای  بهانه  و  دلیل  ایران  با  ای  هسته 
ایران  سوی  از  ای  هسته  متعارف  فعالیت 
های  سیاست  کردن  متعادل  همچنین  و 
درباره  وی  است.  کشور  این  ای  منطقه 
از توافق هسته ای  خروج یکجانبه آمریکا 
توافق هسته ای با ایران را مورد انتقاد قرار داده با ایران اظهار داشت: ترامپ همواره توافق  این  از  انتقادات  همین  برای  و  بود 

خارج شد.سفیر آمریکا در اتریش در عین 
حال افزود: در حال حاضر شواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد ترامپ از گفتگو با 

ایران استقبال می کند. 
همکاری  درخصوص  همچنین  »ترنا« 
به  با توجه  ایران  با  اتریش  اقتصادی  های 
تهدیدات ترامپ گفت: آمریکا دومین طرف 
طبیعی  آید،  می  شمار  به  اتریش  تجاری 
اتریشی در مقایسه  است که شرکت های 
برای  بیشتری  تمایل  ایران  با  همکاری  با 
باشند.  داشته  آمریکا  با  تجاری  همکاری 
ترنا از تاریخ ۲۵ می به عنوان سفیر جدید 
آمریکا در اتریش مشغول به کار شده است. 

وی پیشتر سفیر آمریکا در استرالیا بود.

سفیر آمریکا در وین:

ترامپازگفتگوباایراناستقبالمیکند

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم ابراهیم رنجبرآزاد 

فرزند علی اشرف
خواهان آقای/زهرا رنجبرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مختار و ابراهیم 
رنجبر آزاد به خواسته تحریر ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983051200739 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/5/17 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد- نسرین عباسی 
استان البرز-شهرستان نظرآباد- مدرس-نبش خیابان الغدیر شمالی

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خواهان شهرام انگاهه دادخواستی به خواسته مطالبه 
چک بطرفیت وجیه اهلل جعفری به شورای حل اختالف حوزه شهرجدید هشتگرد 
تسلیم که با ارجاع به شعبه شهرجدید هشتگرد به کالسه پرونده 334/97 ثبت وبه 
تاریخ 1397/6/3 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده که به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی وقت 
رسیدگی فوق تعیین و اعالم می گردد تا خوانده  جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم 
دادخواست به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا حضور یابد 

درغیراینصورت شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود
                                                           دفتر شورای حل اختالف حوزه 

شهرجدید هشتگرد
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سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازمی گردد

اسفندیار اختیاری از تایید نظر مجلس در بازگشت سپنتا نیکنام 
و تثبیت قانون شوراها درمجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: 
با تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس 
شهر  شوراهای  در  الهی  ادیان  پیروان  کاندیدا شدن  برای  مانعی 
وروستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای 

شهر یزد نیز به این شورا بازمی گردد.
طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به انتخابات شوراها توضیح 
داد که طرح تثبیت قانون انتخاب شوراهای شهر و روستا که با 
با  رسید،  تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  فوریت  دو  قید 
اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در 
با نگاهی مثبت مطرح و در نهایت صبح  کمیسیون های مجمع 
دیروز)۳۰ تیرماه( مواد آن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

رسید.   

صالحیت مدیران دولتی ارزیابی می شود

کرد:  اعالم  صنعتی  مدیریت  سازمان  تحقیق  و  مشاوره  مدیر 
براساس مصوبه دولت و برای ارتقای نظام شایسته ساالری ارتقا 
نامه  گواهی  صدور  به  نیاز  امسال  ابتدای  از  مدیران  انتصاب  و 
صالحیت دارد، که سازمان مدیریت صنعتی مکلف به این ارزیابی 

است.
ازایرنا، »کامبیز جاللی فراهانی« گفت:  نقل  به  به گزارش زمان 
ارتقا  چنانچه  دولتی  های  دستگاه  تمام  دولت  مصوبه  براساس 
قبل  می شوند  ملزم  امسال  ابتدای  از  باشند،  داشته  انتصابی  یا 
براساس  و  را مشخص کنند  افراد  انتصاب نخست، شایستگی  از 
شایستگی ها، انتصاب صورت پذیرد. وی افزود: مدل تعریف شده 
دولت در این زمینه ›مدل شایستگی مدیران حرفه ای‹ است که 
سازمان استخدامی کشور مسئولیت اجرایی این مدل را به عهده 
گرفته است و به سازمان و نهادهایی که قابلیت ارزیابی صالحیت 
داشته باشند، گواهی ارزیابی مدیران اعطا می کند.مدیر مشاوره 
از  مدیران پس  داد:  توضیح  مدیریت صنعتی  سازمان  تحقیق  و 
امتیاز را کسب نمایند،  ارزیابی شدند، چنانچه حد نصاب  اینکه 
گواهی تایید صالحیت برای آنان صادر خواهد شد و کسانی که 
در بعضی از معیارها حد نصاب را کسب نکنند، باید در دوره های 
تاکید  شوند.وی  ارزیابی  دوباره  و  کنند  شرکت  مرتبط  آموزشی 
ارتقا و  امکان  باشند،  تمام معیارها ضعیف  کرد: مدیرانی که در 
انتصاب را نخواهند داشت.فراهانی گفت: سازمان مدیریت صنعتی 
از سال ۸۲ ارزیابی مدیران را در دستور کار دارد و تا کنون پنج 
هزار مدیر و کارشناس حرفه ای توسط سازمان مدیریت صنعتی 
ارزیابی شده اند.مدیر مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی 
در پایان اظهارکرد: متقاضیان ارزیابی صالحیت مدیران می توانند 
در این خصوص به سایت سازمان مدیریت صنعتی مراجعه نمایند 
تماس  سازمان،  مشاوره  مدیریت   ،  ۲۲۰۲۴۴6۲ شماره  با  یا  و 

بگیرند تا برای مدیران برنامه ارزیابی تدوین شود.

دولت ریسک شفاف سازی 
را پذیرفته است

معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
دولت تدبیر و امید ریســک شــفاف سازی را 
پذیرفته اســت تا با قرار دادن اقتصاد ملی در 
اتاق شیشــه ای، نتایج آن را در رونق کسب و 

کار و اشتغال ببیند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنا، »عیســی 
منصوری« افزود: به طــور معمول دولت ها از 
شــفاف ســازی در بخش های مختلف پرهیز 
مــی کنند، زیرا بالفاصلــه در معرض نقد قرار 
می گیرند.معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال 
وزیر تعاون ادامه داد: افزایش اشــتغال و رونق 
کسب و کار نتیجه مبارزه دولت با فساد و تالش 
برای ایجاد شفافیت است.وی یادآور شد: اقتصاد 
غیرشفاف و ورود کاال از طریق مبادی غیررسمی 
به کشــور به طور مســتقیم حوزه اشــتغال و 
کارآفرینی را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد 
و بر نرخ بیکاری می افزاید.وی افزود: برای نمونه 
با ورود پوشــاک از طریق قاچاق به کشور طی 
ســال های گذشته، ظرفیت های تولید در این 
بخش کاهش یافته و برخی واحدهای تولیدی 
تعطیل شده اند.پس از انتشار فهرست دریافت 
کننــدگان ارز دولتی و نیز تهیه گزارشــی از 
تخلف در واردات خودرو، حجت االسالم حسن 
روحانی رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دســتور داد با تشکیل کارگروه ویژه 
ای با مشارکت وزیران امور اقتصادی و دارایی، 
اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس 
کل بانک مرکزی نســبت به اعمال اصالحات 
رویــه ای و نهایی کردن ســامانه ای یکپارچه 
برای کنترل واردات و صادرات کشــور از مبداء 
تا مقصد و ایجاد شــفافیت الزم و جلوگیری از 
تکرار چنین جرائمی اقدام کنند.وی همچنین 
به وزیر دادگستری دستور داد در رسیدگی به 
تخلفات تعزیراتی افراد و شــرکت هایی که از 
طریق تقلب، گرانفروشــی، احتکار و اخالل در 
نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشــروع دست 
یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات 
های مقرر اقدام کند.روحانی از معاون اول خود 
نیز خواســت برای جلوگیری از تکرار تخلفات 
مشــابه و خشکاندن ریشــه ها و عوامل فساد 
ساختاری، رسیدگی به لوایح »مدیریت تعارض 
منافع در خدمات عمومی« و »شفافیت« را در 
اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها 

به مجلس شورای اسالمی اقدام کند.

خبرخبر

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی، با اشاره به پایان یافتن 
مهلت دو ماهه اروپایی ها برای ارائه تضمین های برجامی به ایران، 

خواستار اقدام متقابل دولت در این زمینه شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره 
به گذشت بیش از دو ماه از خروج آمریکا از برجام و مشخص نشدن 
موضع دقیق اروپایی ها در قبال آینده توافق هسته ای با ایران، اظهار 
داشت: وقتی در برجام هیچ تضمینی نگرفته اند و هیچ هزینه ای 
برای عهدشکنی طرف مقابل در نظر گرفته نمی شود، نتیجه اش 
این می شود که آمریکا به صورت یکطرفه بیرون می آید و کسی هم 

جلودارش نیست.وی با بیان اینکه بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی 
اروپا فقط یکسری کلیات ابوالبقاء و فقط یک بیانیه است، تصریح کرد: 
در این بسته هیچ چیزی از جنس تضمین منافع جمهوری اسالمی 
ایران در برجام و در مقابل تحریم های آمریکا دیده نمی شود.رئیس 
کمیته هسته ای مجلس، با تأکید بر اینکه مهلت دو ماهه اروپایی ها 
برای ارائه تضمین های عملی به ایران پس از خروج آمریکا از برجام 
پایان یافته است، اظهار داشت: معتقدم وقتی اروپایی ها تضمین عملی 
نمی دهند، دیگر برجامی وجود ندارد تا منافع ما در آن تأمین شود.

ذوالنور خاطرنشان کرد: از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 

ماه، موضع جمهوری اسالمی به این صورت اعالم شد که اروپایی ها باید 
چند تضمین به ایران بدهند؛ از جمله اینکه خرید نفت ما را تضمین 
عینی و عملی کنند، تضمین بدهند که با کشورهای غیراروپایی  
خریدار نفت ایران همکاری کرده و در مقابل تهدیدات آمریکا از آنها 
حمایت می کنند. همچنین تضمین بدهند که اگر ایران نفت فروخت، 
پول آن بلوکه نمی شود و سیستم بانکداری اروپا مدیریت ما را بر 
منابع ارزی خودمان در خارج از کشور بپذیرد.وی گفت: با وجود این 
شرایط، بانک سرمایه اروپا اعالم کرده است که از تالش اروپا برای 
زنده مانده برجام استقبال می کنیم، اما نمی توانیم از ایران حمایت 
کنیم! این استقبال دقیقاً به چه درد می خورد؟! این اظهارات مانند 
آن است که خنجر را در قلب کسی، فرو کنند و همزمان هم با او 
ابراز همدردی کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، در خصوص آینده تحوالت هسته ای ایران در صورت تضمین 
ندادن اروپایی ها تصریح کرد: دولت بعد از این باید پروتکل الحاقی 
را که داوطلبانه اجرا می کنیم، به حالت تعلیق دربیاورد و عالوه بر 
آن، نظام بازرسی ویژه ای را که متأسفانه به صورت چراغ خاموش 
پذیرفته است، متوقف کند.ذوالنور در توضیح این نکته خاطرنشان 
کرد: اینکه از آزمایشگاه های چند دانشگاه ما نمونه گیری می کنند، 
یک نظام بازرسی ویژه و فراتر از پروتکل الحاقی به NPT است که 
قابل قبول نیست.وی افزود: عالوه بر اینها، دولت باید محدودیت های 
برجامی را در حوزه هسته ای کنار بگذارد و فعالیت های کشورمان را 
در این زمینه عادی سازی کند.وی تأکید کرد: در شرایطی که غربی ها 
در مقابل ایفای تعهدات برجامی ایران هیچ اقدام عملی و عینی انجام 
نداده اند، اینها حداقل کارهایی است که باید برای حفاظت از حقوق 

مردم انجام شود.

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی :

اروپایی هـا پیشنهـادی  بستـه 
 هیچ تضمینی برای ایران ندارد

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری منطقه یک بندرعباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالشرایط و دارای 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید. شرکتهای واجد الشرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی ) از تاریخ 97/04/31 لغایت97/5/13( به آدرس: بندرعباس، 
گلشهر شمالی –بلوار سید مصطفی خمینی –خیابان شلمچه ،کوچه فروزان 3 شهرداری منطقه  اداره حقوقی و امور قراردادها 

مراجعه نمایند.
1 – شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

2 – چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3 – آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد ها پایان وقت اداریدوشنبهمورخ 97/5/15و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 

97/5/16در محل شهرداری منطقه یک  می باشد.
4 – حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون 

نمی باشد.
5 – بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.

6 – برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام  معامله در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.
7 – شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد.

8 – به ازای هر روز تاخیر در اجرای پروژه ردیف یک مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان جریمه از مطالبات برنده مناقصه کسر می گردد.
9 – مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه یک قابل پرداخت می باشد.

10 – شهرداری می تواند در ضرورت حداکثر تا 25 درصد حجم قرارداد را با همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید. پیمانکار در این خصوص 
حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

11– هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
12 – میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب شماره 0105963885008 سپرده شهرداری در 
بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. ) چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد(

13 – این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفا یک نوبت منتشر میشود.
14- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

15 – جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0105965759002بانک ملی واریز گردد.

روابط عمومي واموربین الملل شهرداري بندرعباس

ردیف

1

عنوان پروژه 

 خدمات پشتیانی

برآورد اولیه

60/265/264/116ریال

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه

700/000/000ریال

مدت 
انجام کار

12ماه

مبنا محاسبه پیمان

 
برآوردامور اداری 

شهرداری مرکزی

آگهی مفقودی
ال  سبز(فاکتورفروش)سندکمپانی(خودروپژو405جی  و)برگ  مالکیت  شناسنامه 
ایکس آی 8/1مدل1387به رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران24-493ن32به 
NAAM01CA58E370949نام  شاسی  12487073778به شماره  موتور  شماره 

اهلل داد پیروندبوری مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول 

آگهی مفقودی
سند کمپانی سواری سمند SEXU7به رنگ سفید روغنی مدل 1391به شماره 
شاسیNAACNICM4CF205013،شماره  34-468ب24،شماره  ایران  پالک 
شناسنامه  شماره  صفدربه  فرزند  کریمیان  هوشنگ  نام  موتور12491044194به 

2153صادره ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ اجراییه
 مهریه  9600150

بدین وسیله به معصومه محمدی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 1318 به شماره 
ملی 4990373073و  شماره  به  بهزاد  فرزند  مهدیسا خرسند  ملی 4999411581و 
مهدیا خورسند به شماره ملی 4990301528به نشانی نکا روستای تازه آباد وراث 
بهزاد  خورسند ابالغ می شود که به موجب پرونده اجرایی مهریه 9600150اجرای 
نکاح خواهان طلب خود می باشند که طبق مقررات علیه شما ابالغیه صادر نموده که 
بنا به گزارش مورخ مأمور اجرای نکا  محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اجرایی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

ادامه عملیات اجرایی صورت و حقوق دولتی مشمول شما خواهد شد
 مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی نکا محمد مهدی قلیان

آگهی
شعبه نهم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

و  بایگانی 960873  به شماره  و  پرونده 9609981213900791  در  اینکه  به  نظر 
ملکی حسب  مزاحمت  اتهام.  به   عطا  فرزند  کوشکی  احمدی  علی  محمد  آقای 
شکایت خانم رقیه اکبری از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و به علت 
المکان بودن ابالغ میسر نمی باشد. بدینوسیله در اجرای ماده 174قانون  مجهول 
آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مراتب به شما  ابالغ تا ظرف 
انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب  یک ماه از تاریخ 
شهرستان آمل جهت دفاع از خویش حاضر شوید در صورت عدم حضور تان پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جلب انجام می گردد. 
دفتر شعبه نهم دادیاری دادسراي آمل. م الف. 1990

آگهی
شعبه چهارم باز پرسی دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل

شماره ابالغنامه 9710101212700929
شماره پرونده 9609981212700894

شماره بایگانی 961043
مهلت حضور. 5روز 

نوع علت حضور. دفاع از اتهام انتسابی 
با توجه به علت حضور مندرج در این. ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 

مقرر. اقدام. در غیر اینصورت مطابق مقرارت. اتخاذ تصمیم خواهد شد 
نتبجه. عدم حضور جلب است. 

توجه. پس از دریافت این  ابالغیه. ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام. 
میشود.  انجام  استثناء.  و  موارد محدود  در  کاغذی  به صورت  وابالغ  خواهد شد 
بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 

از طریق سامانه اقدام نمایید 
ننموده  دریافت  رمز.  و  شناسه  کاربری.  حساب  سامانه.  به  ورود  جهت  چنانچه 
اید. جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم 

دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید  م الف 1996

رای شورا
شماره  دادنامه :207مورخ 97/4/12

شماره پرونده : 95 /760/ش4
در خصوص دعوی آقای  موسی سلیمانی با وکالت بیژن گلیج        بطرفیت آقای   
امیر قلی پور  ، بخواسته مطالبه وجه مطالبه وجه اجرت المثل اتومبیل پرشیا مدل 83   
،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  
و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 4/575/000  تومان بابت اصل خواسته و 
4220000 ریال هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از زمان سر رسید آن تا 
زمان تقدیم دادخواست مورخ 95/9/2   قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین 

شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
علیزاده-قاضی  شعبه  چهارم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی
شعبه ششم دادیاری و دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

اتهام  به   9609981213601295 شماره  پرونده  در  مرتضی  فرزند  افروغ  عباس  سید  آقای 
کالهبرداری به میزان سی میلیون ریال. موضوع شکایت آقای ناصر مهدویان تحت تعقیب 
قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس 
از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود در ضمن متهم می تواند در 

مرحله تحقیقات مقدماتی بک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد. 
دادیار شعبه ششم دادسراي عمومی و انقالب آمل. ایمان حسن زاده.  م الف 1987

مفقودی 
با شماره  سند کمپانی و برگ سبز پی کی مدل 81 به رنگ نوک مدادی متالیک 
پالک 694م47ایران 82 با شماره موتور 11104828و شماره شاسی 004535مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

برگه اخطاریه
اخطار شوندگان :1-مهدیه طالش قنبری 2- حمیدرضا پور صالحی 3-رمضان رئوفیان 

.....مجهول المکان 
وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی

محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
 موضوع :تجدید نظر خواهی  بانک سینا با وکالت زهرا روحانی   نسبت به دادنامه 
224و836صادر ه از شعبه سوم  شورای حل اختالف تنکابن بطرفیت شما با ارسال 
این دفتر  به  ثانی دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا  نسخه 

تسلیم نمایید 
شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

گفت:  کشور  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
دشمن قصد دارد حوزه اقتصادی را با تحریم و 
فشار روبرو کند و در بخش عملیات روانی، مردم 

را ملتهب و درگیر مسایل امنیتی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمرضا جاللی 
اظهار داشت: موضوع پدافند غیر عامل بسیار مورد 
پیگیری و تاکید مقام معظم رهبری است. کارکرد 
های پدافند غیر عامل بیشتر در بخش کشوری 
است زیرا سازمان های نظامی در ساختار خود این 
موضوعات را پیگیری می کنند.وی افزود: پدافند غیر 
عامل از لحاظ ساختار، زیر مجموعه نیروهای مسلح 
است اما حوزه عملکردش در بخش های کشوری 
ست و تالش می کند دستگاه های کشوری را بر 
اساس اصول پدافند غیر عامل طراحی و مصون 
سازی کند، اگر از بخش نیروهای مسلح بیرون برویم 
و به بخش کشوری بپردازیم، تمرکز همه اقدامات در 
استان روی محور شاخص بودن استاندار و استانداری 
متمرکز می شود و فرماندهی دفاع غیر نظامی استان 
می تواند تمام اجزای یک استان را در قالب یک دفاع 
غیر نظامی و حمایت از غیر نظامی ها، در زمان صلح 
برنامه ریزی کند.وی اظهارداشت: براساس ابالغ ستاد 

کل نیروهای مسلح، استاندار به عنوان فرمانده دفاع 
غیرنظامی استان انتخاب شد تا در موضع پدافند 
غیر عامل ادای تکلیف کند. کمیته دائمی پدافند 
غیرعامل  و شورای عالی پدافند غیرعامل کشور به 
ریاست رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مشارکت 
دو وزیر  و معاون رئیس جمهور و سه نفر از ستاد کل 
و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شده 
و مصوبات و آیین نامه های اجرایی این حوزه بررسی 
و تصویب و ابالغ می نمایند.وی افزود : عمده کار و 
فعالیت پدافند غیر عامل در زمان صلح باید انجام 
شود یعنی زمانی که وارد جنگ نشده و کار پدافند، 
آماده سازی کشور برای شرایط تهدید و جنگ است 
تا کشور بتواند روی پای خودش بایستد و به فرموده 
مقام معظم رهبری، پدافند غیر عامل یعنی مصون 
سازی کشور از درون مصون سازی نماید به شکلی 
که اگر جنگ و تهدیدی علیه کشور عملی شد اثری 
بر کشور نداشته باشد.سردار جاللی گفت: بر اساس 
برآورد هایی که در سال گذشته داشتیم، احتمال 
می دادیم در سال جاری یعنی سال ۹۷ با یک 
سری مشکالت از قبیل ارز و اقتصاد روبرو هستیم 
که این مشخص می کند رفتار دشمنان برای ما 

قابل پیش بینی بوده است، پس باید سناریو های 
مختلفی که دشمن می تواند علیه کشور ما بکار 
گیرد را بررسی کنیم و برای آن راهکار مقابله انتخاب 
کنیم.وی در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در 
سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران 
اشاره کرد و گفت: رهبری نمودار انقالب اسالمی در 
سخنان خود در ۱۴ خرداد کلیات سناریوی تهدید 
دشمن را بررسی کرده و فرمودند: دشمن قصد دارد 
حوزه اقتصادی را با تحریم و فشار روبرو کند و در 
بخش عملیات روانی، مردم را ملتهب و درگیر مسایل 
امنیتی کند. این سناریو به خوبی تهیه شده و در 
اختیار مقام معظم رهبری و دولت قرار گرفته بود و 
در حوزه های دیگر هم سناریو های مختلفی توسط 
دشمن پیش بینی شده است.رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کشور اظهارداشت: آمریکایی ها منافقین 
را پایه اقدامات خود قرارداده و همه مخالفان و ضد 
انقالب را مجبور به همکاری با خود کرده اند. بدنه 
منافقین هم که از عراق خارج شده به عربستان 
سعودی رفته اند و نیروها و تجهیزاتشان در آلبانی 
است و ارتباط نزدیکی با آمریکایی ها دارند.وی ادامه 
داد: در حوزه سایبری هم چنین ساختاری پیش 

بینی شده و ما در این حوزه با مفهوم »ضد انقالب 
فارسی زبان« روبرو هستیم که محتوای فارسی 
تولید می کنند در حالی که در داخل کشور حضور 
ندارند اما موجب التهاب در جامعه می شوند. یکی 
از دوستان می گفت بر اساس بررسی ها، مشخص 
شده گروه های مختلف برای موضع گیری و جهت 
گیری در صفحات مسئوالن شکل گرفته تا بازخورد 
های غیر واقعی را به آنها منعکس کنند.سردار جاللی 
گفت: ما در یک جنگ اقتصادی با مشخصات ویژه 
ای روبرو هستیم تا در مدت یک سال یا کمی بیشتر 
اثرات خود را بگذارد که از زمان پیش بینی شده 
آنها حدود دو ماه گذشته است. پس باید یک برنامه 
مقاومت در برابر سناریو های آنها داشته باشیم.وی 
ادامه داد: دشمن می خواهد در حوزه ارز تالطم 
ایجاد کرده و با روش های مختلف ارز را از کشور 
خارج کند و با شبکه های اجتماعی بر التهاب موجود 
در این خصوص بیفزاید که با هوشیاری پلیس فتا و 
دادستانی، تعدادی از آنها دستگیر شدند. از سوی 
دیگر می خواهند با جو روانی، مردم را به سمت تهیه 
مازاد نیاز کاالی اساسی ببرند تا در این حوزه کمبود 
هایی ایجاد و موجب التهاب شوند، در صورتیکه 
کشور در حوزه کاالهای اساسی هیچ کمبودی ندارد 
اما آنها می خواهند مردم احساس کمبود کنند.وی 
ادامه داد: حوزه دیگری که دشمن به دنبال بهره 

برداری از آن است فضای سایبری ست.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور:

دشمنان با جنگ روانی می خواهند فضای جامعه را ملتهب کنند 
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  تحویل 181 میلیون مترمکعب گاز
 به نیروگاه های گیالن

 بافت تاریخی گرگان اولین بافت 
با ارزش ثبت شده در كشور

مدیرعامل  اکبر  حسین  منکویی- رشت: 
گاز گیالن با اشاره نقش مهم گاز در زمینه 
تامین انرژی استان اظهار داشت: این شرکت 
از ابتدای تابستان تا ۱۵ تیرماه، بیش از ۱۸۱ 
تولید  نیروگاه  به ۳  گاز  مترمکعب  میلیون 

برق استان تحویل داده است.
موضوع  این  اعالم  با  گیالن  گاز  مدیرعامل 
که تحویل روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز 
در تابستان در نوع خود یک رکورد محسوب 
می شود اظهار داشت: این میزان تحویل گاز 
به مدت مشابه  نسبت  نیروگاهی  به بخش 
سال قبل بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته 

است.
استانداری  دستورالعمل  به  اشاره  با  وی 
کاری  ساعات  کاهش  درخصوص  گیالن 
ادارات دولتی بعلت گرمای هوا و لزوم صرفه 
جویی در مصرف برق بیان نمود: شرکت گاز 
استان گیالن نیز همراستا با سایر نهاد های 
دولتی استان با اجرای این دستورالعمل، در 
نموده  تالش  برق  مصرف  مدیریت  جهت 

است.
موضوع  این  بیان  با  گیالن  گاز  مدیرعامل 
صرفه  درجهت  گاز  شرکت  داشت:  اظهار 
اجرای  بر  عالوه  برق  مصرف  در  جویی 

از  موثری  اقدامات  استانداری  دستورالعمل 
قبیل استفاده از پنجره های دوجداره برای 
وسایل  سرویس  سرما،  هدررفت  کاهش 
برقی درجهت افزایش راندمان آنها، خاموش 
کردن المپ های اضافه و دستگاه های برقی 

غیرضروری و ... را به انجام رسانده است.
اهمیت  بیان  با  پایان  در  اکبر  مهندس 
موضوع صرفه جویی بویژه از دیدگاه اسالم 
ائمه  و  )ص(  اکرم  پیامبر  دیدگاه  از  گفت: 
است  معروف  یک  جویی  صرفه  )ع(  اطهار 
و انجام و امر به آن یک واجب الهی است 
راهکارهای  تبلیغ  با  نیز  شرکت  این  فلذا 
صرفه جویی در مصرف آب و برق، درجهت 
نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی 

تالش نموده است.

عمراني  معاون  گلستان:  سلیمانی- 
تاریخي  بافت  گفت:  گلستان  استانداري 
در  ارزش  با  بافت  اولین  عنوان  به  گرگان 

کشور درسال ۱۳۱۰ ثبت شده است.
رساني  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
گلستان؛  استان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره 
»میر محمد غراوي«  معاون عمراني استاندار 
با مدیران دستگاه هاي  گلستان در نشست 
گرگان  شهرستان  تاریخي  بافت  در  متولي 
شهرستان  افزود:در  فوق  مطلب  بیان  ضمن 
وجود  تاریخي  بافت  هکتار   ۱۵6 گرگان 
دارد که در حال حاضر از وضعیت نامطلوبي 

برخوردار است.
بافت  به  نگاه  تغییر  افزود:خوشبختانه  وي 
سازمان  و  افتاده  اتفاق  ارزش  با  و  تاریخي 
هاي متولي براي این محدوده ها در سالهاي 
اخیر برنامه هاي خوبي انجام و در حال اجرا 
این  در  ماندگي  عقب  همچنان  اما  دارند 

بخش ملموس است.
غراوي ادامه داد: باید بر اساس تجربه هاي 
کنیم  عمل  کشور  هاي  استان  سایر  موفق 
اولویت  مدون،  ای  برنامه  داشتن  ضمن  و 
منابع  اختصاص  ضمن  و  شناسایي  را  ها 

را   الزم  استفاده  ملي  و  استاني  اعتبارات  از 
بعمل آوریم.

استان  و شهرسازي  راه   محبوبي مدیر کل 
در  داشت:  بیان  نشست  این  در  گلستان 
کشوري  پایلوت  عنوان  به  گرگان   ۹۴ سال 
ارتقاء  با هدف  تاریخي  بافت هاي  در حوزه 
فضاي عمومي شهري انتخاب شد که مرمت 
مشهد،  سبزه  محالت  در  تکایا  بهسازي  و 
دربنو، پاسرو ، دوشنبه اي و تملک و مرمت 
خانه هاي تاریخي کبیر، شعربافان و فاضل 
از جمله اقداماتی بوده که تا کنون اجرا شده 
است. وي به تفاهم نامه تهیه شده در سال 
شهرسازي  و  راه  متولي  ادارات  بین  ما   ۹۵
میراث  کل  اداره  گرگان،  شهرداري  استان، 
فرهنگي و گردشگري، استانداري گلستان و 
و  کرد  اشاره  ایران  بهسازي  عمران  شرکت 
افزود: طبق این تفاهم نامه مرمت و بهسازي 
در  لطفي  مزار  باغ  تا  پاسرو  محله  محدوده 
سبزه مشهد گرگان در دست اقدام مي باشد.

و  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  جلسه  دراین 
اقدامات  از  گرگان  شهردار  و  گردشگری 
حوزه  این  در  ذیربط  دستگاه  آمده  بعمل 

گزارشی ارائه نمودند.

۵۹ درصد مزارع نیشکر به دلیل 
بی آبی در آستانه خشک شدن

وحیدی فر-اهواز: معاون کشاورزی شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی گفت: در حال حاضر 65 هزار 
هکتار نیشکر زیر کشت قرار دارد که 59 درصد این 
سطوح به دلیل بی آبی در آستانه خسارت 79 تا 100 
درصدی هستند و در صورت از بین رفتن کشت و 
خشک شدن مزارع نیشکر، اشتغال و اقتصاد خوزستان 

ضربه می بیند.
حسین آمیلی اظهار کرد: مزارع نیشکر از اول تیرماه 
تا به امروز فقط یک نوبت آبیاری شدند و این در 
حالی است که به 4 یا 5 نوبت آبیاری نیاز دارند و این 
یک نوبت آبیاری نیز فقط برای حفظ ریشه این گیاه 5 
ساله است تا بتوانیم در صورت امکان از خسارت های 
جبران ناپذیر بعدی به صنعت نیشکر جلوگیری کنیم.

وی بی آبی و خشکی را عاملی برای بیماری و آفت 
گیاه نیشکر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیشکر 
بیمار است و قسمت سبز یا سبزینه خود را از دست 
از  عظیمی  معرض طیف  در  رو  این  از  است.  داده 
امراض نظیر کرم ساقه خوار، کنه، کرم ریشه خوار و 
…. قرار دارد و باید شرایط بد این گیاه را درک کنیم.

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
تصریح کرد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب، 2 
هزار هکتار از مزارع نیشکر کشت داده نشد و این در 
حالی است که در حال حاضر مزارعی نیز که کشت 

شده اند، بر اثر بی آبی در آستانه خشک شدن هستند.

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 
در 4 فاز طراحی شده

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
فاضالب  بازسازی شبکه های  اصفهان گفت:  استان 
اصفهان در 4 فاز طراحی شده است که در فاز اول 50 
میلیون یورو برای آن در نظر گرفتیم و روند اجرایی نیز 

آغاز شده است.
مهندس هاشم امینی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
سطح  در  را  فاضالب  شبکه  فرسوده ترین  اصفهان 
شبکه  بازسازی  راستای   در  بنابراین  دارد  کشور 
فاضالب 50 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. 
هاشم امینی با اشاره به فرسودگی شبکه فاضالب شهر 
اصفهان اظهار داشت: در سال 1344 شبکه فاضالب 
شهر اصفهان اجرائی شده که قدمت باالی این شبکه 
فرسودگی آن را به دنبال داشته بر این اساس بازسازی 
شبکه فاضالب یکی از اولویت هایی بوده که در دستور 
کار قرار گرفته است .وی افزود: شهر اصفهان بیشترین 
برخورداری در حوزه شبکه های فاضالب کشور را 
دارد اما به جهت قدمت، این شبکه ها با خوردگی ها و 

ریزش های فاضالبی دست و پنجه نرم می کنند.

خبر

ساخت بیمارستان 3۵0 تخت خوابی شهید مفتح 
در ورامین

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در آیین افتتاح و بهره برداری از 
بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک با بزرگداشت یاد شهدای این منطقه 
و به ویژه سپهبد شهید ستاری گفت: امروز با دسیسه های وسیع دشمنان و 
پیچیده تر از ۸ سال جنگ تحمیلی مواجه هستیم که مقابله با آن، صمیمیت، 

یک رنگی، ایثار و از خودگذشتگی سال های دفاع مقدس را طلب می کند.
به گزارش زمان؛ دکتر محمد مخبر ضمن ابراز خرسندی از افتتاح بیمارستان 
برکت شهید ستاری برای خدمت رسانی به مردم شهرستان قرچک اظهار 

داشت: باید به جوانان اعتماد کرد و مسئولیت های بزرگی را به آنان سپرد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با تأکید بر این نکته که عمده 
فعالیت های این ستاد در حوزه ی اشتغال زایی و مشارکت های اقتصادی در 
مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی کشور است، تصریح کرد: خدا را شاکریم 
که توانسته ایم تاکنون بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کنیم. 
وی مجموعه ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( را متعلق به آحاد مردم 
دانست و متذکر شد: با وجودی که بودجه ی ستاد به نسبت اعتبارات دولتی 
ناچیز است اما در ساخت ۱۰ بیمارستان با وزارت بهداشت مشارکت داشته 
و امروز هفتمین بیمارستان از این بیمارستان ها به بهره برداری رسید و افتتاح 

بیمارستان هشتم هم به زودی انجام خواهد شد. 
دکتر مخبر هم چنین از ساخت ۴ مرکز پیشرفته ی درمان سرطان در شهرهای 
تهران، اهواز و نجف آباد خبر داد و تأکید کرد که این مراکز آبروی نظام در 
حوزه ی سالمت خواهند بود.  رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
با اشاره به کلنگ زنی امروز بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی شهید مفتح ورامین 
با مشارکت وزارت بهداشت گفت: انشاءاهلل این بیمارستان را تا دو سال آینده 
آماده ی بهره برداری خواهیم کرد. عالوه بر این بیمارستان، به زودی عملیات 
ساخت یک بیمارستان جدید در شهر زاهدان شروع خواهد شد. هم چنین 
ساخت ۲۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی نیز توسط این ستاد در سطح کشور در 
دست اقدام است که تا به امروز ۱۵۴ مرکز به بهره برداری رسیده یا در دست 

تکمیل است و احداث بقیه ی مراکز نیز تا پایان سال آغاز خواهد شد.
دکتر مخبر در تشریح دیگر اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
حوزه ی بهداشت و درمان اظهار داشت: در سال گذشته هزینه ی ۷۰ هزار 
نسخه ی بیماران سرطانی توسط این ستاد پرداخت شده است. هم چنین ۵۰۰ 
هزار نفر از اقشار روستایی و مناطق محروم و کم درآمد در سراسر ایران تحت 
پوشش بیمه ی برکت قرار گرفته اند. پوشش بیمه ای ۲۰۰ هزار نفر از ایتام 
مناطق محروم، تأمین هزینه ی درمان ۲ هزار کودک ناشنوا با کاشت حلزون 
گوش و کمک به درمان ناباروری زوج های ساکن مناطق محروم از دیگر 
اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حوزه ی بهداشت و درمان و 

خدمات اجتماعی است که دکتر مخبر به آن ها اشاره کرد.

خبر

دو کانون سالمت محله با حضور رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
امور  و  بهداشتی  معاونان  شهردارو  استانداری، 
پارک  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در  اجتماعی 
خیابان  بهشت«  فرهنگ  و«خانه  مطهری  شهید 

فیروز آباد افتتاح شد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رئیس دانشگاه علوم 
محله  کانون  افتتاحیه  مراسم  در  کرمان  پزشکی 
سالمت پارک شهید مطهری گفت: مساله سالمت، 
مساله فردی یا منحصر به دستگاه خاصی نیست، 
اگر ما مشارکت بخش ها، سازمان های دولتی و غیر 
دولتی و آحاد جامعه را نداشته باشیم سالمت به آن 

هدف اصلی خود نخواهد رسید.
 دکتر»حمید رضا رشیدی نژاد« افزود: در سالمت 
دو مساله عمده پیشگیری و درمان مورد توجه است 
و آنچه اهمیت دارد پیشگیری از بروز بیماری هاست 
مشکالت  تا  نیازمندیم  آن  شدن  محقق  برای  و 

شناسایی شوند.

های  کانون  اندازی  راه  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
این  اندازی  راه  با  کرمان، گفت:  در شهر  سالمت 
کانون ها  و همکاری بین بخشی موضوع سالمت 

به سطح جامعه گسترده می شود.
وزارت  توسط  اخیر  در سال های  داد:  ادامه   وی 
رقم  سالمتی  و  سالمت  بحث  درمان  و  بهداشت 

خورده و این مقوله فردی و منحصر به بخش خاص 
نیست و تنهایی از حوزه سالمت بر نمی آید بلکه 
آحاد جامعه و همه دستگاه ها و ادارات که می توانند 
نقش داشته باشند و تقریبا همه ادارات را در بر می 

گیرد این مشارکت جمعی  باید وجود داشته باشد.
 وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی در هر شهر 

و شهرستان با همکاری شهرداری این کانون های 
سالمت محله را راه اندازی می کند.

به گفته وی قرار است در شهر کرمان ۱۰ کانون 
راه اندازی شود.

 معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
نیز مشارکت مردم در امر سالمت را یکی از اهداف 
این معاونت در سطح دانشگاه و وزارتخانه عنوان کرد 
و گفت: کانون های سالمت محله در راستای ارتقای 
شاخص های سالمت و زندگی راه اندازی می شوند.

 دکتر »حمید ابوسعیدی« افزود: افرادی که در این 
کانون ها فعالیت می کنند همه اهالی همان محل 
هستند که از طریق فراخوان  عمومی و ثبت نام در 

این کانون مشارکت خواهند داشت.
ها مشکالت محل  کانون  این  در  داد:  ادامه   وی 
اولویت  این مشکالت  شناسایی می شود، سپس 
بندی و در خانه مشارکت دسته  بندی می شوند 
و خانه مشارکت سالمت مشکالت و معضالت محله 
ها را در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان برای 

ارائه راه حل و رفع مشکالت مطرح می کند.

افتتاح دو کانون سالمت محله در شهر کرمان

آگهی مفقودی
جاسم  نام  2982317به  شماره  به  موتورسیکلت  هوشمندراننده  کارت 
ملی  5013،شماره  شناسنامه  ،شماره  شادگان  از  عاصی،صادره  دورقی،فرزند 

1898970963،متولد1347مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان  خانوادگی:نام  ایمانی.نام 
خیابان24متری جنب کالنتری13. مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام:هدیه 
حمیدیه- خوزستان-شهرستان  پدر:فریدنشانی:استان  نام  خانوادگی:جاللی  نام 
فیصل  مسجدالنبی.2-نام:  اصلی-جنب  فرهنگیان-خیابان24متری  حمیدیه-کوی 
نام پدر:حمیدنشانی:استان خوزستان-شهرستان حمیدیه- نام خانوادگی:کروشاوی 
حمیدیه-کوی شریعتی-جنب تاکسی سرویس شاهد.محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه9609976195901233حکم 
به محکومیت خواندگان دعوی منفرداومتضامنا به پرداخت مبلغ670/000/000ریال 
به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ21/981/000ریال به عنوان هزینه دادرسی 
تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  تعرفه  طبق  خواهان  وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت 
که  قیمت  شاخص  نرخ  مورخ1395/12/5برطبق  استنادی  سررسیدچک  ازتاریخ 
ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای 
وازخوانده  رامحاسبه  آن  که  است  مکلف  احکام  اجرای  است.دایره  مدنی  احکام 
دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   21 شعبه  دفتر  خواهدبود.مدیر  دادرسی  هزینه 

اهواز-خشایار نیک مقام –محل امضاء دادرس و مهردادگاه:علی امیرابراهیمی 
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
ازآن میسرباشد.چنانچه  به  بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفامحکوم 
اموال خودراشامل  روزکلیه  نداندبایدظرف سی  مفاداجراییه  اجرای  قادربه  خودرا 
برمیزان  مشتمل  وغیرمنقول،به طورمشروح  منقول  اموال  تعدادیامقداروقیمت همه 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی 
هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه 
نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت 
اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
حکم،حبس  منظورفرارازاجرای  به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم 
تعزیری درجه هفت رادرپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.ا 
به  دیگری  به  مال  مالی1394(5-انتقال  محکومیت  اجرای  نحوه  16قانون  ماده  و 
دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  فرارازادای  هرنحوباانگیزه 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده21  می  یاهردومجازات  به  محکوم 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان  خانوادگی:نام  ایمانی.نام 
علیهم:1- علیه/محکوم  محکوم  مشخصات  کالنتری13.  جنب  خیابان24متری 
خوزستان-شهرستان  پدر:عبدنشانی:استان  نام  خانوادگی:الهائی  نام  نام:حسین 
اهواز-الهایی-خیابان صاحب الزمان)عج(-پالک218.  2-نام:حسن نام خانوادگی: 
الهائی سحرنام پدر:شلبح نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-الهایی-روبروی 
مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  شخصی.محکوم  مخابرات-منزل 
محکومیت  به  9609976195901248حکم  مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به 
اصل  عنوان  به  205/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  متضامنابه  دعوی  خواندگان 
خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه 
مورخ1396/9/16  استنادی  سررسیدچک  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت 
برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که 
آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف 
21دادگاه  شعبه  دفتر  مدیر  بود.  خواهد  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه  پرداخت  به 

عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایار نیک مقام 
محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی

روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
محکوم  پرداخت  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  قانون  گذارد)ماده34  اجرا 
به بدهد3-مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه 
اموال خودراشامل  روزکلیه  نداندبایدظرف سی  مفاداجراییه  اجرای  قادربه  خودرا 
برمیزان  مشتمل  وغیرمنقول،به طورمشروح  منقول  اموال  تعدادیامقداروقیمت همه 
ایرانی  واعتباری  مالی  وموسسات  ها  نزدبانک  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه 
به  او  اموالی که  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه  یاخارجی دارد 
ثالث ونیزفهرست نقل  ازاشخاص  او  ثالث داردوکلیه مطالبات  هرنحونزداشخاص 
دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت 
درخواست  نمایدواالبه  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-
منظورفرارازاجرای  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری 
حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق.م.ا وماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5-انتقال مال به 
دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده21  می  یاهردومجازات  به  محکوم 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم 
توسط  کفیل  یامعرفی  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  اززندان  علیه 
محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394 (.   

شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص دادخواست آقای منوچهرامانی بطرفیت آقای محمد رئیسی به خواسته 
رادرمورخه  رسیدگی  وقت  شورا  122/4/97این  کالسه  درپرونده  طلب  مطالبه 
97/6/6روزسه شنبه ساعت 10صبح تعیین شده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان ودستور شورا به تجویز ماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی،وقت مقررفوق دریک نوبت ازطریق جراید کثیر االنتشارآگهی می گرددخوانده 
دروقت مقررموظف به حضوردرشورای حل اختالف شعبه4واقع در مجتمع شماره 
یک واعالم نشانی محل اقامت خود واخذ نسخه دوم دادخواست و ضمائم ونیزحضور 
درجلسه فوق الذکرمی باشد،درغیراینصورت شورا وقت رسیدگی را ابالغ شده تلقی 

و مبادرت به اخذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.شماره م الف:15/174
مسئول شعبه شورای حل اختالف 4شوشتر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000645هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید 
از تهران در ششدانگ یک باب  بختیارزاده گلوجه بشماره شناسنامه 272 صادره 
ساختمان به مساحت 268/50 مترمربع پالک 978 فرعی از 361 اصلی 11 تفکیکی، 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین جمشید محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می-توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  11841م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/15

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000652هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر ترابی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 4 صادره از دامغان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالک 656 فرعی از 362 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالکان رسمی آقایان ابوالفضل طالبی پور، جهانبخش 
گروسی، غالمرضا سرخلیل، محمدعلی گودرزی و محمود سوداگر محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

11840م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/31 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/15

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
رای شورا تاریخ: 97/4/19 دادگستری شهرستان تنکابن

شعبه ششم  شورای حل اختالف تنکابن
 شماره پرونده: 96/269-ش6* شماره دادنامه :97/4/20-203

خواهان :  محمد آگاهی به آدرس :تنکابن -شیرود -دوراهی لشتو نمایشگاه حسام
حاتمیان  ابوذر  -خ  تنکابن-زنگشامحله  آدرس  به  حاتمیان  صائب   -1  : خوانده 
مجهوالمکان 3-فرهاد  باران 2-مهدی شورمیج  -نمایشگاه  -جنب کوچه شعبانی 
عالی زاده به آدرس تنکابن -بعد از اداره راهنمایی و رانندگی -نمایشگاه بین الملل 

4- خانم فریده عالیی  مجهوالمکان 
خواسته :  الزام خوانگان به تنظیم سند رسمی و انتقال

داشته  تقدیم  بطرفیت خوانده  فوق  درخواستی   / دادخواستی  گردشکار- خواهان 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

 درخصوص دعوای محمد آگاهی به طرفیت خواندگان1- صائب حاتمیان -مهدی 
شورمیج  3-فرهاد عالی زاده  4- خانم فریده عالیی    

به خواسته صدورحکم برالزام  خواندگان  به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه 
اتومبیل پژو پارس سفید مدل 93 به شرح متن دادخواست مقوم به بیست میلیون و 
یک هزار  ریال   و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و مطالبه قرارداد ی علی الحساب 
مقوم به بیست میلیون و یک هزار ریال   مورخه 96/6/14  )2/56/000 تومان تا 
تاریخ تقدیم دادخواست (لغایت صدور حکم با توجه به محتویان پرونده از جمله 
خوانده  اظهارات  اول،  ردیف  خوانده  و  خواهان  بین  نامه  مبایعه  مصدق  تصویر 
ردیف سوم در جلسه رسیدگی مورخ 96/8/8 )برگ 25 پرونده( مبنی بر فروش 
راهور  پلیس  از  واصله  استعالم   اینکه حسب  و  دوم   ردیف  به خوانده  خودرو 
.لذا شورا  باشد  مالکیت خوانده ردیف چهارم می  خودروی موضوع خواسته در 
دعوای خواهان را در بخش نخست  الزا م به تنظیم سند نسبت به خوانده ردیف 
بر  آیین دادرسی مدنی حکم  به مواد198و519    باستناد  چهارم وارد دانسته   و 
الزام خوانده ردیف چهارم به تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو پارس به شماره 956ط 
33-ایران 82 به نام خواهان صادر و اعالم میدارد .نسبت به سایر خواندگان با عناین 
به توضیحات فوقالذکر دعوای خواهان توجهی به نامبردگان .... شورا باستناد بند 4 
ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را    را نسبت 
به نامبردگان  صادر و اعالم میدارد  . در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر 
مطالبه خسارت قراردادی  بطرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه  به برا اساس 
.بند 8-4 دادگاه برای عدم حضور طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی جهت انتقال 
سند خسارت تعیین گردیده اما خواهان دلیلی مبنی  بر حضور خود و عدم حضور 
خوانده  در دفتر خانه به شورا ارائه ننموده است لذا شورا دعوای خواهان را  در 
این بخش وارد ندانسته  و باستناد ماده 197 قانون آیین دادرسی  مدنی حکم بر بی 
حقی نامبرده را صادر  و اعالم میدارد و در خصوص  اخیرخواسته اخیر بطرفیت 
سایر خواندگان نیز به لحاظ نبودن رابطه قراردادی بین خواهان و خواندگان ردیف 
دوم الی چهارم شورا.به لحاظ عدم دعوای به نامبردگان باستناد به بند 4 ماده84 و 
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد  دعوای نامبرده را صادر و اعالم میدارد 
روز  مهلت20  ظرف  و  غیابی  چهارم  ردیف  خوانده  در خصوص  صادره   رای  
انقضا این مهلت ظرف 20 روز قابل  با  پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و 
باشد در سایر  تنکابن می  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  تجدیدنظرخواهی در 
بخش ها  رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

حقوقی شهرستان تنکابن می باشد
قاضی شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن   طیبه رنجبر

 آگهی مزایده نوبت اول
 حکایت پرونده کالسه 940258اجرای احکام مدنی سرخرود محکوم علیه آقایان 
اهلل  نعمت  فرزند  پناه  حق  اله  رحمت  و  اهلل  نعمت  فرزند  پناه  حق  رضا  احمد 
محکومند به پرداخت 96/250/000تومان  در حق محکوم لهم خانم ها طاهره و 
کلثوم و هاجر وزری و آذر همگی حق پناه فرزند نعمت اهلل نظر به انجام مراحل 
کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/5/16ساعت 10 الی 11 صبح 
در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد 
نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از 
قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد 
شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور 
و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده 
اموال  انتقال  از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی  و عدم وصول اعتراض به آن پس 
صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت 
یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
با  مطابق  شده  تعرفه  زمین  قطعه  شده  تعرفه  زمین  قطعه  مشخصات  شد  خواهد 
صورتجلسه توقیف مال یک قطعه زمین متعلق به آقای احمد رضا حق پناه واقع در 
اراضی مسکونی روستای باال بیشه کال به مساحت حدود 2750 متر مربع و حدود 
اربعه شمال زمین خسروی تهرانی شرق جاده اصلی روستای بیشه کال و علی آباد 
جنوبی کوچه فرهنگ 26 و منزل آقای مختارپور سیف اهلل و به زمین آقای مسلم 
موسی پور می باشد در ضلع شمال شرق و جنوب دو باب انبار با مصالح بلوک 
مشاهده می گردد که احتیاج به تعمیرات دارد به عرض می رسد در داخل قطعه 
فوق راه عبور با کوچه شخصی مشاهده نمی گردد و ضمنًا در انتهای ضلع شمالی 
در داخل قطعه 3 هزار متر مربع یک باب خوانسرا در حدود 250 مترمربع متصرف 
5/1متر  ارتفاع حدود  به  بلوکی  دیوار  که  زمین  قطعه  یک  و  کریمی  مهدی  آقای 
قطعه  گردد  می  مشاهده  مربع  متر   250 حدود  مساحت  به  شده  محصورگردیده 
زمین طرح شده در ناحیه اضالع شمال و جنوب و شرق دارای دیوار بلوکی میباشد 
اظهار نظریه کارشناسی با در نظر داشتن آن موقعیت قطعه زمین تعرفه شده در بافت 
مسکونی روستای باال بیشه کال و البته به دلیل آنکه قطعه زمین طرح شده درصد 
2750 متر مربع توقیف گردیده لذا ارزیابی قطعه فوق از قرار متر مربعی 35 هزار 
تومان در مجموع 3 هزار متر مربع معادل 96/250/000تومان برآورد و اعالم می 
گردد در خصوص کارشناسی یک دستگاه سواری پژو پارس شماره پالک انتظامی 
موتور 22828107123و  مشکی شماره  رنگ  به  مدل  1381  72ایران 429و52و 
وضعیت  سالم  شیشه ها  سالم  اطاق  و  ظاهری  81806498وضعیت  شاسی  شماره 
موتور و گیربکس و دیفرانسیل سالم الستیک ها سالم قابلیت بازسازی و شماره 
گذاری دارد قیمت کارشناسی پایه با توجه به نوسانات قیمت روز فعاًل به مبلغ 100 

میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان اعالم نظر می گردد 
توپال دادورز اجرای احکام دادگاه عمومی سرخ رود 

آگهی
شعبه چهارم باز پرسی دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

شماره ابالغنامه 9710101312700955 شماره پرونده 9609981212700629
شماره بایگانی. 960764 مهلت حضور. 7 روز.  نوع علت حضور. دفاع از اتهام 

انتسابی 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد نتیجه عدم 

حضور جلب می باشد. 
پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود. بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید 
ننموده  دریافت  رمز.  و  شناسه  بری.  کار  حساب  سامانه  به  ورود  جهت  چنانچه 
اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم 

دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید. م الف 1995
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شاغالن مجازی بزودی بیمه می شوند

 معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین 
مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می کنم به زودی به نتیجه برسیم و شرایط را 
اعالم کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر 

با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می رود.
محمدحسن زدا ، درباره سرانجام پوشش بیمه ای کسب و کارهای نوین 
اینترنتی بویژه تاکسی های آنالین به ایسنا گفت : مذاکرات ما با شرکت های 
مربوط ادامه دارد و تصور می کنم به زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعالم 

کنیم.
وی افزود: سه جلسه در هفته های اخیر با مسئوالن شورای فضای مجازی، 
دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات داشته ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور 
کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می شود حاکی از عزم 

جدی برای حل مسئله است.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشموالن گفت: آمار تعداد 
شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز 
به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه های دیگر معتقدند کار در 
تاکسی آنالین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این  افراد شغل 
دوم محسوب می شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع 

نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
زدا پیش از این از شناسایی 11 استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش 
بیمه ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه 
خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می رود.
وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به 
عنوان مثال در شرکت های تاکسی آنالین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل 
آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی 
هم دریافت می کند. این نوع از  رابطه باعث می شود به سمت شکل جدیدی 
از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد 
و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری 
وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی ماند و نتیجه آن می شود که موسسه 
حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی 
اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه شان 

اقدام می کند.

بیماری هایی که با خودمراقبتی کنترل می شود

سمپوزیوم  در  گفت:  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
خودمراقبتی پژوهشگران، مردم و مسئولین مخاطبین ما هستند و انتظار داریم با 

برگزاری این همایش باعث ارتقاء آگاهی سالمت جامعه شویم .
به گزارش پیام زمان ،دکتر سید علی جوادموسوی، اظهار کرد: سمپوزیم خود 
مراقبتی به همتدانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
و دانشگاه ایران برگزار می شود.  این ششمین سالی است که این کنگره برگزار 

میشود و امیدواریم بتوانیم فرهنگ خودمراقبتی را در جامعه  نشر دهیم.
وی افزود: یکی از مولفه هایی که بر روی کاهش بار بیماری ها تاثیرگذار 
است و همچنین باعث از بین رفتن شیوع بعضی بیماری های مهلک می شود 
خودمراقبتی است که متاسفانه در این زمینه کارهای زیادی در کشور انجام 
نشده که امیدواریم بتوانیم با برگزاری این سمپوزیم ها باعث ارتقا آگاهی و 
سالمت جامعه شویم. این متخصص داخلی گفت: معموال وقتی سمپوزیومی 
برگزار می شود سه گروه هدف دارد که در این کنگره نیز به همین شکل است. 
اولین گروه هدف این کنگره ، مسئولین هستند زیرا در سیاستگذاریها و آماده 

سازی بستر برای فعالیت در این زمینه نقش دارند.
جوادموسوی ادامه داد: گروه دیگری که مورد هدف ما هستند پژوهشگران 
هستند. این افراد در اکثرمواقع کارهای پژوهشی مهمی انجام میدهند ولی 
این پژوهش آنها به جامعه نشر پیدا نمی کند و در این سموپوزیم میتوان این 
پژوهشگران را همراه کرد و به آنها یادآور شد که فعالیت های ما می بایست 
بیشتر به سمت اجتماعی شدن برود تا در نهایت خروجی پژوهش های ما، 

کاهش شیوع بیماریها در سطح جامعه باشد.
وی همچنین تصریح کرد: گروه سوم  هدف ما مردم هستند ما میدانیم که 
دولت ها به تنهایی نمی توانند از عهده حل مسائل اجتماعی و سالمت برآیند 
که این موضوع مختض به ایران نیست و در همه جای دنیا نیز این مسئله وجود 
دارد و تا مشارکت مردم نباشد حل مشکل سالمت به مراتب کار سخت تری 
خواهد بود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی میتوانند در انتقال این مفاهیم به مردم نقش بسزایی داشته 
باشند؛ عالوه بر اینها سازمان های مردم نهاد در آگاهی سازی مردم نقش مهمی 
را ایفا می کنند که از آنها نیز برای حضور در این سمپوزیم دعوت به عمل 
آمده است. این فوق تخصص ریه، اظهار کرد: در این سمپوزیم یک روزه در 
سه حوزه صحبت می شود که یکی از آنها معضل مصرف دخانیات است که 
باعث شیوع و بروز بیماری های فراوانی می شود اما قابل پیشگیری هستند. 
اگر این آگاهی را به مردم بدهیم که دخانیات چقدر می تواند مضر باشد از 
شیوع بعضی از بیماری ها که امروزه معضل جامعه ما است و قشر جوان ما را 

به سمت مرگ می برد، می توانیم پیشگیری کنیم.
جوادموسوی گفت: یکی از مشکالتی که در جامعه نیز با آن دست به گریبان 
هستیم مسائل روحی و عاطفی است که اینها خود می تواند باعث یک سری 
عوارض و ناتوانی ها مانند افسردگی،خودکشی و خودسوزی شود. در این 

کنگره متخصصین روان پزشکی نیز به این موضوع خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: تغذیه نیز از مسائلی است که در این کنگره مورد بحث قرار 
می گیرد. می دانیم کهتغذیه یکی از اساسی ترین ارکان زندگی سالم  است 

و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی و حتی باالبردن امید به زندگی دارد.
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 تا کنکور برچیده نشود، مشکالت
 حل نمی شوند

 رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
بیان اینکه سند تحول و برنامه درسی از اسناد باالدستی 
تحول  سند  درسی  برنامه  زیرنظام  گفت:  هستند 
تصویب و به اجرا در آمد اما متاسفانه زیرنظام های 
دیگر با تاخیر تصویب و برخی هنوز اجرایی نشدند و 

برخی نواقص اجرا از همین امر ناشی می شود.
بهرام  الدین  محی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محمدیان، در برنامه تلویزیونی پرسشگر افزود: در 
برنامه درسی توجه به تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق 
در چهارعرصه ارتباطی انسان با خدا، خود، خلقت و 
انسان را انجام دادیم و شایسته محوری را در الگوی 
عملی قرار دادیم و همسوسازی کتب با برنامه درسی 

ملی را پیش گرفته بودیم.
رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با بیان اینکه قرار بود برنامه درسی ملی طی 16 سال 
اجرا شود گفت: اما بر حسب ضرورت شورای عالی 
بازنگری  پایه  دو  کتب  سال  هر  در  کرد  تصویب 
شوند که حجم کار را سنگین کرد. محمدیان ادامه 
داد: تقویت هویت اسالمی ایرانی و ترجمه نیازهای 
عمومی به زبان برنامه درسی را باید انجام می دادیم. 
اکنون مشارکت جمع قابل قبولی از معلمان در تالیف 
کتب وجود دارد و کتب به سه چهار نفر از معلمان 
زبده در هر استان داه می شود و 120 معلم نظر درباره 
آن می دهند. وی با بیان اینکه امسال به تغییر کتب پایه 
دوازدهم می رسیم گفت: وعده داده بودیم سال های 
1399 تا 1400 بازنگری در کتب داریم. در راستای 
کاهش تمرکز تالیف کتب هم برنامه ریزی کردیم تا 
سهم 20 درصدی هر استان اتفاق بیافتد که در برخی 
دروس اتفاق می افتد مثل ادبیات فارسی و تالیف استان 
شناسی هم به استان ها واگذار شده است. رئیس سابق 
ادامه داد:  برنامه ریزی آموزشی  سازمان پژوهش و 
از چند سال قبل برنامه معلمان مولف کلید زده شد. 
باید معلمان توانمند شوند، اکنون دوره های حضوری 
کمرنگ است و برخی با مشکل روبرو می شوند و 
می گویند کتب جدید سنگین است در حالی که دوره 

ضمن خدمت خوب اجرا نمی شود.
وی درباره آزاد سازی برنامه درسی اظهار کرد: باید 
اختیار بدهیم و البته طرح شعارگونه آزادسازی مفید 
نیست و باید اول زمینه را فراهم کنیم. کتب درسی 
جدید چون تفکر و سواد رسانه ای متکی به رفتار معلم 
و دانش آموز در کالس است. ما طرحی در راستای 
مدرسه محوری در برنامه درسی داشتیم که در شورای 
پایان گفت:  مانده است. محمدیان در  عالی معطل 
کتاب درسی متاثر از کنکور نیست اما اهداف برنامه 
درسی و آموزشی و پرورشی را تحت الشعاع قرار داده 
است. هیوالی کنکور خانواده را درگیر خود کرده و 

اگر برچیده نشود مشکالت حل نمی شوند.

خدمات توانبخشی بیمه شود

رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به آمار یک میلیون و 
350 هزاری نفری معلوالن تحت پوشش بهزیستی، 
بیمه  تعهدات  در  توانبخشی  خدمات  باید  گفت: 
پایه دیده شود. انوشیروان محسنی بندپی در برنامه 
تلویزیونی »نبض« گفت: در حدود یک میلیون و 350 
هزار معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند 
که از این تعداد 14 درصد ناشنوا یا کم شنوا هستند، 
10 درصد نابینا یا کم بینا، 42 درصد معلولیت جسمی 
حرکتی، 20 درصد معلول ذهنی و 5 تا 6 درصد هم 
معلول روانی هستند. وی با اشاره به تصویب قانون 
جدید حمایت از معلوالن در اسفند 96، اظهارداشت: 
تدوین  برای  ای  ماهه  فرصت 6  بهزیستی  سازمان 
آیین نامه اجرایی آن دارد که تا پایان مرداد این مهم 
انجام می گیرد. رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به 
حمایت های مختلف از معلوالن و خانواده های آنها، 
گفت: به خانواده هایی که معلول دارند و در خانه از 
آن نگهداری می کنند متناسب با شرایط معلول کمک 
مالی می شود و از معافیت های مالیاتی و یا کاهش 

ساعات کار برخور دار می شوند.
محسنی بندپی با اشاره به حمایت های بیمه ای از 
معلوالن، افزود: باید خدمات توانبخشی در تعهدات 
تا  شود  مشخص  آن  مالی  منابع  و  دیده  پایه  بیمه 
معلوالن بتوانند از آن برخوردار شوند و با تعریف 
ردیف در بودجه وزارت رفاه، این مشکل حل خواهد 

شد. 
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یک جمعیت شناس با بیان اینکه ازدواج کودکان 
نیافتگی  توسعه  شاخص  و  است  معضل  یک 
هر جامعه به شمار می آید، گفت: میزان ازدواج 
دختران 10 تا 14 سال در سال 85، 10 درصد 
بوده که این میزان در سال 95 به 14.5 درصد 

افزایش یافته است.
معاونت  در  نشستی  در  که  پور  کاظمی  شهال 
ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان در 
اشاره  با  ازدواج صحبت می کرد  مورد موضوع 
مسئله  و  ایران  در  باروری  کاهش  موضوع  به 
سالمندی گفت: جمعیت ایران مانند سایر کشورها 
از گذشته تا به االن رشد مثبتی را تجربه کرده 
است. به طوریکه جمعیت 10 میلیونی ایران در 
سال 1300 به 19 میلیون در سال 1335 رسیده؛ 
 3.9 رشد   65 تا   55 سال های  بین  همچنین 
درصدی را تجربه کرده است. از سال 85 به 90 
نیز جمعیت ایران از 70 میلیون به 75 میلیون و از 

سال 90 تا 95 به حدود 80 میلیون رسیده است.
وی با اشاره به افزایش یک میلیونی جمعیت در 
هر سال افزود: اگرچه میزان رشد جمعیت کاهش 
یافته اما این به معنی کاهش تعداد جمعیت نیست. 
به طوریکه رشد جمعیت ایران در سال 90 به 95، 
1.24 درصد بوده است. این کاهش ادامه خواهد 
یافت و طی 25 سال آینده رشد جمعیت در حالی 

به صفر درصد می رسد که جمعیت ایران باالی 
110 میلیون نفر است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش باروری 
حتی  جمعیتی  روند  یک  بلکه  نیست  مسئله 
رشد  کرد:  اظهار  است  پیشرفته  کشورهای  در 
به 2.1 درصد رسیده که  جمعیت در سال 95 
اگرچه این میزان تعدیل شده است اما در نتیجه 
گشتاور جمعیتی مربوط به جوانان دهه 60 است 

که وارد سن ازدواج و فرزندآوری شده اند.
کاظمی پور با بیان اینکه 46 درصد از جمعیت 

زیر 15 سال دهه 60 به تدریج به سن فعالیت 
رسیده اند، گفت: باالترین رقم جمعیت فعال در 
کشور در سال های 90 تا 95 بوده به طوریکه 72 
درصد جمعیت بین 15 تا 64 سال قرار داشتند. 
تنها شش درصد از جمعیت باالی 65 سال بودند 
و به این ترتیب بین جمعیت این دهه حدود 20 

درصد جمعیت سالخورده می شوند.
وی با انتقاد از گفته هایی که در آن ادعا می شود تا 
25 سال آینده 60 درصد جمعیت ایران سالخورده 
می شوند تصریح کرد: هر کشوری وارد مرحله 

برای  جمعیتی  پنجره  می شود؛  جمعیتی  پنجره 
کشور ما نیز حدود 30 سال است که این دوره 
این دوران  اما  آغاز شده  از سال 85 در کشور 
تبدیل به فرصت می شود که از نیروی جمعیتی 
فعال در عرصه اشتغال و بهره وری استفاده کنیم. 
در غیر این صورت موجب بیکاری و مصرف 

گرایی می شود.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  شناس  جمعیت  این 
آمارهای سال 95 ثبت احوال اعالم کرده است 
گفت:  است،  کاهش  به  رو  ازدواج ها  تعداد 
باالترین میزان تعداد ازدواج در سال 90 با رقم 
حدود 890 هزار مورد بوده است در حالی که این 
میزان در سال 95 به حدود 700 هزار مورد رسیده 
است؛ این در حالیست که ثبت احوال همچنین به 
افزایش تعداد طالق ها نیز اشاره می کند به طوریکه 
معتقد است میزان طالق ها در سال 85، 140 هزار 
مورد بوده که این میزان در سال 95 به 170 هزار 
مورد رسیده است اما به دلیل اعالم رقم مطلق 
و خام ازدواج و طالق، ادعای کاهش ازدواج و 

افزایش طالق نادرست است.
وی با بیان اینکه تعداد زنان مجرد 15 سال به باال 
در سال 85، هفت میلیون و 200 هزار نفر بوده 
است گفت: این تعداد در سال 90 به شش میلیون 

و 700 هزار نفر رسیده است.

سالمندی ایران در آینده ای نزدیک 

 ادعای کاهش »ازدواج« و افزایش »طالق« نادرست است

 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کسانی که مشکل 
اثر انگشت دارند بایستی برای دریافت کارت ملی هوشمند 
مستقیما به دفاتر ثبت احوال استانی که در آن ساکن هستند، 

مراجعه کنند.
سیف اهلل ابوترابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کسانی که بر 
اثر حادثه اثر انگشت خود را از دست داده یا انگشت دستشان 
قطع شده است برای دریافت کارت ملی هوشمند بایستی چه 
اقداماتی انجام دهند به ایسنا گفت : همه کسانی که مشکل اثر 
انگشت دارند یا انگشت دست آنها به براثر حادثه قطع شده 
است بایستی برای دریافت کارت ملی هوشمند به دفاتر ثبت 

احوال استانشان مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این افراد بایستی مستقیما برای ارائه درخواست 
کارت ملی هوشمند به دفاتر ثبت احوال در استان هایشان 
مراجعه کنند زیرا دفاتر پست و پیشخوان درخواست این افراد 
را قبول نخواهند کرد  و این دفاتر امکان صدور کارت ملی 

هوشمند برای این افراد را ندارند.
برای  افزود:  پایان  در  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
صدور کارت ملی هوشمند دختران شین آبادی که در حادثه 
آتش سوزی دچار مشکل اثر انگشت هستند نیز جای نگرانی 
وجود ندارد  زیرا سازمان ثبت احوال در هر استان اقدامات الزم 
برای صدور کارت ملی هوشمند برای افرادی با چنین شرایطی 

را  فراهم کرده است.

مشکل کارت میل دخرتان  
شین آابدی حل شد

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا، گفت: جریمه توقف در 
محل پارکینگ معلوالن از مبلغ 200 هزار ریال به 400 هزار ریال 
در کالنشهرها، 300 و 100 هزار ریال در شهرهای کوچک و معابر 
روستایی افزایش یافت. سرهنگ کرمی اسد رئیس مرکز اجرائیات 
پلیس راهور ناجا با اشاره به این که کدهای جریمه مختلفی برای 
توقف های ساکن پیش بینی شده است به فارس گفت : هم اکنون 
بیشترین رقم جریمه در این بخش متعلق به جریمه مطلقا ممنوع است 
که در کالنشهرها برای آن 400 هزار ریال، شهرهای کوچک 300 هزار 
ریال و معابر روستایی 100 هزار ریال جریمه پیش بینی شده است 
که هدف کلی جلوگیری کاهش ظرفیت معابر با توقف وسایل نقلیه 
به صورت غیرمجاز بوده است. رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور 
ناجا  با اشاره به این که پیش از این جریمه توقف در محل پارکینگ 
معلوالن معادل توقف ممنوع 200 هزار ریال بود گفت: با اجرای 
طرح جدید کد جریمه 2174 برای این تخلف در نظر گرفته شده 
است که معادل ریالی جریمه آن همانند توقف مطلقا ممنوع یعنی در 
کالنشهرها 400 هزار ریال، شهرهای کوچک 300 و معابر روستایی 
100 هزار ریال است. وی با تاکید بر این که یکی از برنامه های جدی 
پلیس راهور برای افزایش سطح ترددهای درونشهری برخورد جدی 
با توقف های غیرمجاز است تصریح کرد: طی 3 ماهه سال جاری 
برخورد با تخلف توقف مطلقا ممنوع در کشور رشدی 12 درصدی 
داشته که بیشترین برخوردها در کالنشهرهای تهران، فارس، البرز، 

اصفهان و خراسان رضوی بوده است.

هتران صدرنشین تخلف توقف 
مطلقا ممنوع

امور حقوق  فناوری در  دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و 
شهروندی گفت: پیرو تاکید رییس جمهوری به وزیر علوم، مبنی 
بر اینکه نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود 
داشته باشد، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است.

 فریدون جعفری درباره پیگیری های این وزارتخانه برای حقوق 
دانشجویان ستاره دار، به ایرنا گفت : نشست های متعددی برای 
حل مشکل این دانشجویان برگزار شده است همچنین وزیر علوم 
کمیته ای درباره پیگیری وضعیت آنان با حضور معاون حقوقی 
وزیر، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر و مدیرکل حراست 
وزارتخانه تشکیل داده است و همه دانشجویان ستاره دار شناسایی 

شده اند. 
وی با بیان اینکه وزیر شخصا پیگیر امور این افراد است، یادآور 
شد: دانشجویان ستاره دار از دولت های قبل و از چندین سال 
پیش وجود داشتند و رییس جمهوری در روز رونمایی از منشور 
حقوق شهروندی، دستور ویژه ای به وزیر علوم ابالغ کرد و 
گفت که نباید هیچ دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید 

وجود داشته باشد.
جعفری اضافه کرد: وضعیت عده ای از دانشجویان هم که قبل 
از سال 1392 ستاره دار شده بودند، با دستور رییس جمهوری 
پیگیری شد و تا جایی که اطالع دارم، مشکل همه دانشجویان 
ستاره دار حل شده و تنها یک یا دو نفر از آنان باقی مانده است 

که مشکل اینها هم در حال برطرف شدن است.

هیچ دانشجویی در دولت تدبیر و 
امید ستاره دار نشد

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور ضمن تشریح اقدامات بهزیستی در 
حل معضل حاشیه نشینی، احداث پایگاه خدمات 
اجتماعی در این مناطق را موثرترین راهکار دانست.

دکتر رضا جعفری که در یک برنامه رادیویی صحبت 
خدمات  پایگاه های  احداث  کرد:  اظهار  می کرد، 
موثرین ترین  از  حاشیه نشین  مناطق  در  اجتماعی 
اقداماتی است که سازمان بهزیستی برای رفع معضل 

حاشیه نشینی انجام داده است.
وی با اشاره به این که سازمان بهزیستی متولی رفاه 
اجتماعی  رفاه  گفت:  است،  اجتماعی  سالمت  و 
مجموعه ای از اقدامات و شرایطی است که نیازهای 
فردی، جسمی، روانی و اجتماعی را تامین می کند. 
افزایش رفاه اجتماعی در یک کشور میزان رضایت 

مردم از زندگی را ارتقا می دهد.
به وظایف  اشاره  با  اجتماعی  امور آسیب دیدگان  دفتر  مدیرکل 
کاهش  و  کنترل  کرد:  عنوان  کشور،  بهزیستی  سازمان  راهبردی 
آسیب های اجتماعی و تامین نیازهای پایه از جمله موارد موثر در 

ارتقای رفاه اجتماعی مردم هستند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: سازمان بهزیستی کشور در طول 
فعالیت خود همواره سعی داشته با بررسی نیازها و بازخوردهای 
اجتماعی، واکنش های مناسبی را در برنامه های مختلف خود طراحی 

و تنظیم کند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی با اشاره به این که تاسیس 

و توسعه اورژانس اجتماعی یکی از بهترین دستاوردهای 
پایگاه های  احداث  کرد:  اظهار  است،  بهزیستی  سازمان 
خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین از موثرترین ترین 
اقداماتی است که سازمان بهزیستی برای رفع معضل حاشیه 
نشینی انجام داده است. جعفری با بیان این که بهزیستی 
یک سازمان تخصصی است، تصریح کرد: نگاه سازمان 

بهزیستی به آسیب های اجتماعی نگاهی علمی است.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی با بیان این که 
سیل آسیب های اجتماعی موجود در کشور نیازمند اقدامات 
جهادی است، عنوان کرد: سازمان بهزیستی با بررسی های 
علمی و رصد آسیب های اجتماعی تمامی برنامه های خود 
را پیش می برد. وی با اشاره به فعالیت های توان بخشی 
موجود در سازمان بهزیستی، اظهار کرد: در حال حاضر 
موضوع توانبخشی در سازمان بهزیستی با رویکرد اجتماع 
محور دنبال می شود، در حالی که سال های گذشته اقدامات 
توانبخشی بهزیستی محدود به افراد ضعیف بود. جعفری همچنین در 
ادامه اضافه کرد: سازمان بهزیستی تمامی سازمانهای مردم نهاد را به 
عنوان شرکا و همکاران خود می داند، چرا که رفع آسیبهای اجتماعی 

از توان و اقدام یک سازمان خاص و تخصصی خارج است.

رفع سیل آسیب های اجتماعی كشور نیازمند اقدامات جهادی است

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم رضاخان زاده فرزند احمد

آقای /خانم  به ظرفیت خوانده  بیجنوند دادخواستی  آقای/خانم غالمعلی  خواهان 
پرونده کالسه  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مطالبه  به  زاده  رضاخان 
و  ثبت  فردیس  شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   9709983037200329
وقت رسیدگی مورخ 1397/06/10 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از ناریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت 

ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در داداگاه حاضر گردد.م/.الف 1954
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس- مریم نظری

متن آگهی
بدینوسیله آقای میالد سپهوند فرزند اکبر فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 9709986612200091 این شعبه متهم است به سرقت نظر به تعیین 
وقت رسیدگی به پرونده در تاریخ 97/5/27 ساعت 9 صبح مراتب در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده 
در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی 

است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو خرم آباد . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر رحمتیان فرزند الوان 

اکبر  آقای علی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  ماه دولت درویشی  خواهان خانم 
رحمتیان به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709986610200614     شعبه 3دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان  خرم آباد)دوم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/03 
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  ساعت10:00 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
بایگان شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق ( –مسلم 

نوروز پور . 

آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  شماره500به  شناسنامه  دارای  شفیعی  فرخنده  خانم 
کالسه2/235/95ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراث نموده وچنین توضیح 
دائمی  /95/3اقامتگاه  شناسنامه272درتاریخ30  به  عزیزی  مختار  شادروان  که  داده 
خود بدرود زندگی گفته،ورثه آنمرحوم منحصراست به : 1-مستوره مظفری شماره 
شناسنامه 136  تاریخ تولد 1339/5/3نسبت مادر متوفی 2-فرخنده شفیعی  شماره 
شناسنامه 500  تاریخ تولد  1358/6/1  نسبت همسر متوفی  3-آریو عزیزی  شماره 
شناسنامه 5960173212  تاریخ تولد  1395/3/6  نسبت پسر متوفی 4-آنیه عزیزی  

شماره شناسنامه  5960008709  تاریخ تولد  1383/10/5  نسبت دختر متوفی
مینماید  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نشرنخستین  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه  ویاوصیت  دارد  اعتراض  تاهرکسی 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-خرمی

رونوشت حصر وراثت
خانم مریم گودرزی دارای شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 5589700280 به شرح 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از    970398 کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد گودرزی به شناسنامه 523 و شماره 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  ملی 5589145422 در تاریخ 30/5/1379 در 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. محمود گودرزی ش ش 419 ت ت 20/8/1330 و شماره ملی 5589144388 

برادر ابوینی متوفی
2. فرشته گودرزی ش ش 445 ت ت 1/1/1337 و شماره ملی 5589144647 

خواهر ابوینی متوفی
3. مریم گودرزی دارای ش ش 1 ت ت 1/1/1338 و شماره ملی 5589700280 

خواهر ابوینی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید 
از تاریخ نشر  از متوفی نزد او باشد  نامه  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 6194
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده1/97-116وقت رسیدگی:97/7/14روزشنبه 8:30صبح -خواهان:نام 
144/330/000ریال-خواهان  محمودی-خواسته:مطالبه  خانوادگی:سجاد  ونام 
جهت  که  ماهشهرنموده  مرکزی  حوزه  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی 
رسیدگی به شعبه کد1ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده73قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ویا یکی ازجراید 
علی  عبد  فرزند  نژاد  شبوط  مرزوق  آقای  خوانده  تا  شود  می  االنتشارآگهی  کثیر 
اعالم  اختالف مراجعه و ضمن  به شورای حل  ماه  ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ودروقت  نماید  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی 

مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف:16/297
شورای حل اختالف کد 1ماهشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9709982611500013 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرج )15 

خانواده سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709972611500319
خواهان: خانم شمسی خسروی فرزند رضا با وکالت آقای مهدی زعفرانی فرزند 
حسن به نشانی استان البرز – شهرستان کرج – شهرکرج – سه راه رجایی شهر – 

نبش ولیعصر 6- برج جهان نما – طبقه سوم – واحد 8
خوانده : آقای کاظم نصیری فرزند خیبرعلی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها :  1- مطالبه مهریه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
راي دادگاه

به طرفیت  با وکالت مهدی زعفرانی  در خصوص دعوی خانم شمسی خسروی 
آقای کاظم بطرفیت آقای نصیری بخواسته مطالبه مهریه مافی القباله به میزان مبلغ 
احتساب  با  ریال   202/732/970 به  مقوم  تادیه  روز  نرخ  به  تومان  هزار  سیصد 
خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده من جمله خواسته خواهان 
ابرازی وی از قبیل ارائه سند رسمی ازدواج که حکایت از زوجیت  و مستندات 
رسمی متداعیین و مدیونیت خوانده به پرداخت مهریه به خواهان را دارد و توجها 
به عدم ارائه دلیل از ناحیه خوانده منبی بر پرداخت مهریه که مآال برائت ذمه وی را 
ثابت نماید و با ملحوظ نظر قرار دادن نظر قاضی محترم مشاور من حیث المجموع 
 1085 و   1082 مواد  به  مستندا  داده  تشخیص  مسلم  و  محرز  را  خواهان  دعوی 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  و 519  و 515  و 502  مواد 198  و  مدنی  قانون 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم   1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
پرداخت مهریه به میزان فوق به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5/525/654 ریال هزینه 
دادرسی و 466/000 ریال تعرفه خدماتی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 
مرجع و پس از انقضاء مدت مزبور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد. ضمنا خواهان مکلف است ما 
به التفاوت هزینه دادرسی را در زمان وصول محکوم به در اجرای احکام تودیع 
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 تولید روزانه بیش از 200 هزار بشکه نفت
 در شرکت نفت و گاز غرب

تولید روزانه نفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با احتساب نفت میدان 
آذر به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که این میزان تولید نسبت به آغاز 

تاسیس شرکت پنج برابر شده است .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
مهندس سعید ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با 
اعالم این خبر افزود: هم اکنون روزانه بیش از هفت میلیون متر مکعب گاز و 
هفت هزار و ۵۰۰ بشکه میعانات گازی از میدان تنگ بیجار تولید می شود. 
سال گذشته این شرکت موفق شد که ۹۷ درصد تولید تکلیفی از تولید نفت 
و ۱۱۸ درصد در بخش تولید گاز دست یابد. همچنین در سال جاری با رفع 
محدودیت های تولید نفت نمکی در بعضی واحدهای عملیاتی به ۱۰۰ درصد 

تولید تکلیفی نفت خام می رسد.
ناصری پور درجلسه مجمع سالیانه رسیدگی صاحبان سهام و صورتهای مالی 
این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹6 که با حضور مهندس حاتمی 
و اعضای هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و اعضای هیات مدیره 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد، از تراز مالی مثبت این شرکت 
خبر داد و اظهار داشت : در سال مالی گذشته، عملکرد شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب از نظر مالی، عملیاتی، رفاهی مثبت بوده به طوری که طبق 

گزارش حسابرسی تراز مالی شرکت مثبت اعالم شد.
مهندس ناصری پور درباره برخی از فعالیت های صورت گرفت در این شرکت 
طی سال گذشته تصریح کرد: تمامی توربوپمپ های واحدهای عملیاتی تعمیر 
که فرایند انتقال پایدار نفت خام از تمامی مناطق عملیاتی تسهیل شده است. 
همچنین تعمیرات عملیات TCF و ISF با استفاده از نیروهای این شرکت 

به طور کامل انجام گرفت که ۲۵ میلیارد ریال صرفه جویی به همراه داشت.
وی افزود : تعمیرات خط انتقال نفت از مرکز بهره برداری سرکان به تلمبه 
خانه برداسپی به اتمام رسید که تداوم تولید را به دنبال دارد. همچنین توپک 
رانی هوشمند تمامی خطوط اصلی انتقال نفت و گاز این شرکت به پایان 

رسیده است.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از همکاری با شرکتهای ایرانی 
در راستای حمایت از ساخت داخل خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینک 
بیش از۳۰ نوع پمپ در تاسیسات این شرکت کاربرد دارد و بیشتر آنها خارجی 
است ، با همکاری شرکت های ایرانی و انجام مهندسی معکوس تمام مکانیکال 
سیل )نشت بند( مورد نیاز پمپ ها بومی سازی شد و به مرز خودکفایی 
رسیدیم. بر اساس این گزارش در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد مشکالت 
رفاهی کارکنان این شرکت مرتفع شده است.روند اجرایی این خدمات رفاهی 
که از دو سال پیش آغاز شده، مراحل نهایی خود را سپری می نماید به طوری 
که در حال حاضر استخرها و سالن های ورزشی شرکت و مناطق عملیاتی آن 
تعمیر شده است و با تکمیل مجموعه ورزشی شهید برجوانی چشمه خوش 
طی دو ماه آینده، مجتمع های ورزشی در مراکز بهره بردای نفت شهر، سرکان، 
دهلران و چشمه خوش مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد. همچنین تا پایان 

امسال تعمیرات و تجهیز کمپ های عملیاتی به به مرحله نهایی می رسد.
این گزارش می افزاید:  برنامه هاي توسعه اي و در دست اقدام شرکت بهره 
برداری نفت و گاز غرب شامل پروژه هاي توسعه اي میدانهای چشمه خوش، 
دهلران، دانان پایدار، پایدار غرب، سرکان، ماله کوه، شاخه، آبان و تنگه بیجار 
و طرح توسعه میدان نفت شهر است .این پروژه ها در قالب طرح هاي توسعه 
اي میدانهای نفتي و گازي شرکت نفت مناطق مرکزي ایران با هدف افزایش 

تولید در مرحله اجرا است.

کوتاه از انرژی

عملیات Tie – in در خطوط مختلف 
منطقه تهران

یکی از مهمترین عملیات های تعمیراتی که در یکسال 
اخیر بخش اعظمی از پروژه های منطقه تهران را به 
خود اختصاص داده تعویض و Tie-in )قطع و وصل( 
خطوط با هدف ترمیم و مرتفع ساختن در تسهیل 

انتقال فر آورده های نفتی بوده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، 
در  تعمیرات خط  و  نگهداری  رئیس  بیات-  علیرضا 
اینباره گفت : با توجه به رصد دقیق جریان انتقال مواد و 
حفظ امنیت در ارسال سرمایه های ملی به مقاصد مورد 
نظر ، ایمنی خطوط از اهمیت باالئی برخوردار است و 
همین امر موجب می گردد تا از لوله هائی که به عنوان 
کانال سوخت رسانی استفاده می شود به نحو شایسته 
ای پاسداری شود. وی افزود : در یکسال اخیر عالوه بر 
پروژه های قطع و وصل، عملیات هائی از جمله روکار 
نمودن، تکمیل و یا اصالح منیفلد، تعویض لوله کشی 
مخازن، خم کاری لوله ها، نصب مارکر و رنگ آمیزی، 
رفع تعرضات به حریم خطوط، تعمیر نقاط خوردگی، 
رفع نشتی و پارگی، جوشکاری، ترمیم، سندبالست و 
رنگ آمیزی منیفلد و خارج سازی منیفلدهای مدفون 
بایست رفع  انجام شده که می  نقاط  از  بسیاری  در 
فرونشست زمین، اصالح ساپورتها و مخازن، بازسازی، 

پیگرانی و مواردی از این دست را نیز به آن افزود.
وی با اشاره به نحوه عملیاتهای قطع و وصل در الین 
های مختلف تصریح داشت:  پس از حضور و استقرار 
کلیه ماشین آالت، ادوات و تجهیزات، گروه های تعمیراتی 
منطقه به همراه دست اندرکاران فنی و عملیاتی شرکت 
و  ایمنی  حراستی،  اداری،  واحدهای  همکاری  با  و 
عملیاتی مراکز انتقال نفت، پس از توقف بهره برداری، 
عملیات اجرایی Tie-in )قطع و وصل( در محوطه 
مورد نظر انجام می شود و با تالش خستگی ناپذیر و 
شبانه روزی همکاران طی ساعتها، بدون کوچکترین 
با  نفتی،  فرآورده  پاش  و  ریخت  کمترین  و  حادثه 
رعایت کلیه مسائل ایمنی و زیست محیطی با موفقیت 
به پایان می رسد و پس از آماده سازی بستر عملیاتی، 
بهره برداری از مسیر خط مجدداً از سر گرفته می شود.

بیات با بیان اینکه خطوط لوله سهم عمده ای در تامین 
: این شرکت از حیث  نفت دارد خاطرنشان ساخت 
انتقال نفت و فرآورده های نفتی سهمی عمده را بر 
عهده دارد و بخش قابل توجهی از حجم انتقال زمینی 
نفت و فرآورده توسط خطوط و تالش و تدابیر شبانه 
روزی کارکنان زحمتکش این شرکت صورت می گیرد.  
وی اضافه کرد : منطقه تهران به عنوان یکی از مناطق 
مهم و استراتژیک در شرکت خطوط لوله و مخابرات 
بکارگیری  و  همت  با  تا  کند  می  تالش  ایران  نفت 
مهندسین و متخصصین فنی و عملیاتی، رسالت ملی 

خود را به نحو مطلوب در کشور ایفا نماید.

خبر

ایران که در صنعت گاز دارای مزیت نسبی بوده 
و در تامین ۹۵ درصد تجهیزات آن خودکفا شده 
است با دستیابی به فناوری ماده بودارکننده گاز که 
تاکنون در انحصار ۲ کشور بوده، توانست با پیوستن 
به جمع تولیدکنندگان این فناوری، جایگاه خود در 
بازار جهانی انرژی را بیش از پیش تحکیم کند. 
و  مهندسی  از شرکت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توسعه گاز ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران با تشریج جزئیات دستیابی به این 
فناوری جدید، گفت: طراحی پایه این پروژه توسط 
صاحب  که  شده  انجام  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
دانش فنی این تکنولوژی در کشور است و سپس 
طراحی تفصیلی آن در واحد مهندسی به سرانجام 

رسید و به مرحله اجرا درآمد.
شرکت  این  مدیرعامل  تربتی«  منتظر  »حسن 
افزود: این پروژه با پایان پیشرفت فیزیکی آماده 
ورود به مرحله راه اندازی است؛ با شروع به کار آن 
عالوه بر تامین همه نیازهای داخل کشور به ماده 
بودارکننده، می توان بخشی از این فرآورده را به 

خارج از کشور نیز صادر کرد.
وی با تشریح اهمیت »مرکاپتان ها« در صنعت گاز 
اظهار داشت: گاز طبیعی در صورت نشت می تواند 
خسارت های بسیاری را ایجاد کند از این رو نیاز 
داریم آن را به نحوی بودار کرده تا از بروز انفجار و 

حریق پیشگیری کنیم.
این مقام مسئول، مرکاپتان )ماده بودارکننده گاز 
طبیعی( را از پایه های اساسی ایمنی در صنعت 

گاز برشمرد و تاکید کرد: با تزریق ماده بودار کننده 
می توان از نشتی گاز مطلع و مانع از خسارت های 

مالی و جانی شد.
وی اعالم کرد: ایران پس از فرانسه و روسیه که 
تولیدکنندگان عمده این محصول استراتژیک در 
دنیا شناخته می شوند، سومین کشوری است که 
با تولید ساالنه ۸۰۰ تن از این محصول، به باشگاه 

جهانی تولیدکنندگان مرکاپتان می پیوندد.
تربتی با بیان اینکه دستیابی به فناوری تولید ماده 
بودارکننده، عالوه بر شکستن انحصار جهانی تولید 
این ماده، امکان صادرات و ارزآوری قابل توجهی 
نیز برای کشور فراهم می کند، گفت: ازآنجایی 
که این محصول تولیدی از کیفیت بسیار باالیی 
برای فروش در  پتانسیل خوبی  برخوردار است، 
بازارهای منطقه دارد به گونه ای که می توان مازاد 
مصرف داخلی را به آسانی و با قیمت مناسب به 
کشورهای اطراف صادر کرد. مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران به سایر طرح های 
توسعه صنعت گاز در پارس جنوبی اشاره کرد و 
گفت: با راه اندازی ایستگاه پشتیبان فازهای ۱ تا 
۳ پارس جنوبی در فاز یک عسلویه، برق مطمئن 
با ولتاژ و فرکانس پایدار برای تولید گاز در اختیار 
پاالیشگاه های اول و دوم قرار گرفته است که این 
موضوع در پایداری سازی سیستم تولید گاز موثر 

خواهد بود.
تربتی، درباره اهداف پروژه پست پشتیبان فازهای 
۱ تا ۳ پارس جنوبی نیز گفت: تاکنون برای تامین 

از  جنوبی  پارس  پاالیشگاه های  نیاز  مورد  برق 
نیروگاه های محلی استفاده می شد که مشکالت 
فراوان این نیروگاه ها، شرکت نفت و گاز پارس را بر 
آن داشت با ساخت نیروگاهی متمرکز به گونه ای 
مطمئن  تر، اقتصادی  تر و آسان  تر، توان الکتریکی 

مورد نیاز پاالیشگاه ها را تامین کند.
وی با بیان اینکه این پروژه پس از طی همه مراحل 
به  تحویل موقت  و  راه اندازی  آماده  اجرا،  اکنون 
بهره بردار است، گفت:  با راه اندازی پست پشتیبان، 
می توان بخشی از توربین های قدیمی فازهای ۱ تا 
۳ که هزینه های نگهداری و مشکالت زیادی را به 
سیستم تحمیل می کنند از مدار خارج کرده و توان 
الکتریکی مطمئن  و قابل اطمینانی را برای افزایش 
پایداری تولید گاز طبیعی در اختیار پاالیشگاه های 

اول و دوم قرار داد.
و  گاز  پاالیشگاه های  همه  در  کننده  بودار  ماده 
نفت برای بودار کردن گاز طبیعی و گاز مایع قابل 
استفاده است که تاکنون از خارج از کشور وارد می 
شد. اما تولید این ماده در کشور، عالوه بر قطع 
واردات و صرفه جویی ارزی، زمینه صادرات را نیز 
فراهم می کند. با توجه به بازگشت تحریم های 
آمریکا و احتمال کارشکنی این کشور در صادرات 
ماده بودار کننده گاز به ایران، لزوم خودکفایی در 
تولید این محصول بیش از پیش احساس می شود، 
زیرا در صورت نبود این ماده، امکان انتقال گاز برای 
مصرف در بخش خانگی و صنعتی با چالش ها و 

موانع عمده ای مواجه می شود.

ایران به جمع تولیدكنندگان محصول استراتژیک 
گازی پیوست

از ۳۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین سازی شده را به شبکه سراسری مجتمع گازی پارس جنوبی از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، بیش 

انتقال گاز طبیعی کشور تحویل داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، هادی هاشم زاده فرهنگ، 
با اعالم این خبر گفت: این مقدار نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 
بیش از ۱6 درصد افزایش داشته است، همچنین در این مدت، ۵۴۹ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک به پتروشیمی پارس 

تحویل داده شده است.
وی با اشاره به تزریق گاز ترش به خط سراسری پنجم انتقال گاز 
اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال، ۴ میلیارد مترمکعب گاز ترش 

به خط سراسری پنجم تزریق شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی درباره دیگر محصوالت تولیدشده 
در این مجتمع گازی اظهار کرد: ۵۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۴۰۸ بشکه 
میعانات گازی، ۲۰۲ هزار و ۵۲۷ تن گوگرد دانه بندی شده، ۷۹۲ 
هزار و ۳۵6 تن اتان، ۵۱۹ هزار و ۴6۷ تن پروپان و ۲۸۷ هزار و 
۲۵6 تن بوتان در سه ماه نخست امسال در مجتمع گاز پارس جنوبی 

تولید شده است.
فرهنگ، مجتمع گاز پارس جنوبی را یک مجموعه راهبردی در صنعت 
نفت و گاز عنوان کرد و افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی پارسال بیش 
از ۷۰ درصد از سهم تولید گاز کشور را به عهده داشته است که این 

رقم امسال افزایش می یابد.

تحویل بیش از ۳۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین
 به شبکه سراسری انتقال گاز

یاران  میدان  نفت  تولید  افزایش  و  نگهداشت  برنامه 
 )ESP( شمالی با نصب نخستین پمپ درون چاهی
در چاه شماره ۱۴ این میدان نفتی مشترک کلید خورد.

مسیر  در  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی یاران شمالی 
که با افت تولید روبه رو شده است، نخستین ESP در 
چاه شماره ۱۴ این میدان نصب شده است و پیش بینی 
می شود طی ۱۰روز آینده، چاه احیا و افزایش برداشت از 

آن امکان پذیر شود.
این برای نخستین بار است که پمپ درون چاهی در یکی 

از چاه های مناطق عملیاتی غرب کارون نصب می شود.
آرش باقرزاده، مجری طرح توسعه یاران شمالی می گوید: 
از این میدان، برای نصب  افزایش برداشت  به منظور 
پمپ های درون چاهی در ۱۰ حلقه چاه یاران شمالی 
تا پایان امسال برنامه ریزی شده است تا در مسیر جبران 

افت تولید این میدان گام برداشته شود.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه میدان نفتی یاران 
شمالی با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت ۲۷ 
آبان ماه سال ۹۵ افتتاح و پس از مدتی با افت تولید 
پمپ های  از  استفاده  منظور،  این  به  که  شد  مواجه 
درون چاهی برای افزایش مجدد تولید میدان در دستور 

کار قرار گرفته است.
میدان نفتی یاران شمالی در استان خوزستان و در فاصله 
تقریبی ۱۳۰ کیلومتری غرب شهر اهواز و در نزدیکی 
مرز ایران و عراق و در مجاورت تاالب هور الهویزه قرار 

گرفته است.

افزایش تولید نفت در 
میدان یاران مشایل کلید خورد 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  139660331057004805هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
در  از  تهران  از  صادره   2503 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  آبادی  محمد  دهقانی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 278/90 مترمربع پالک 269 فرعی از 361 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای یحیی نصیری محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  11820م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/04/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/04/31

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 

قانون   برابر  رای شماره 139660318001003476- 96/12/02 هیات  موضوع  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  
در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
ملی   کد   3215 شماره  شناسنامه  به   توچائی   حسنی  علی  صفر  آقای  متقاضی 
2591654001 صادره  از رشت  فرزند محمد در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  
یک باب خانه  و محوطه  به مساحت 361/37 متر مربع  به شماره  1543  مفروز  
از پالک یک فرعی  از اصلی 21 واقع در  توچاه بخش 11 گیالن  حوزه ثبت ملک 
ناحیه  یک رشت احرز  مالکیت متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  
ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  
عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
 رم الف:1941- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  
یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/4/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/31

آگهی حصر وراثت
پرونده  شرح  به   108231 بشماره  شناسنامه  دارای  کند  آقچه  وفادار  حسن  آقای 
کالسه 582-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در  شناسنامه 606  به شماره  کندی  آقچه  وفادار  میکائیل  شادروان  که  داده 
1389/02/19 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1-گل آراء اکبرنژاد دولت آباد به ش ش 270 فرزند علی همسر متوفی.

2-حسن وفادار آقچه کند به ش ش 108231 فرزند میکائیل پسر متوفی.
3-محمد وفادار آقچه کند به ش ش 100225 فرزند میکائیل پسر متوفی.

4-حضرتقلی وفادار آقچه کند به ش ش 96271 فرزند میکائیل پسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یازدهم اردبیل- بدری

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 

قانون   برابر  رای شماره 139660318001003475- 96/12/02 هیات  موضوع  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  
در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
متقاضی خانم طاهره نوروز زاده  به  شناسنامه شماره 3437 کد ملی  2591656274 
صادره  از رشت  فرزند احمد در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب خانه  و 
محوطه  به مساحت 361/37 متر مربع  به شماره  1544  مفروز  از پالک یک فرعی  
از اصلی 21 واقع در  توچاه بخش 11 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه  یک رشت 
احرز  مالکیت متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  
رسمی  به  متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ 
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:1943- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه

  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/4/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/31

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای رضا ندری به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت آقای محمد رضا شیرخانی فرزند خداداد تحت تعقیب 
قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد 

آمد . 
دادیار شعبه هشتم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری 

آگهی فقدان
بخشعلی حیدری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 96/01 متر 
مربع که مقدار 3/24 متر مربع آن بالکن مسقف است سمت شرق قطعه 2 تفکیکی 
واقع در طبقه 1 به پالک 49730 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی شده از7776 
فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی سرحد آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس 
بانضمام انباری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 1/69 متر مربع واقع در همکف با قدر 
السهم از عرصه وسایر مشاعات به شماره چاپی 238882 به نام بخشعلی حیدری 
ثبت وبه دلیل سرقت مفقود گردیده ودر خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراص اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.م/

الف 1951
   محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986656100020 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
: خانم  نهایی شماره 9709976613800170 شاکی  )104 جزایی سابق ( تصمیم 
آراسته سوم  –کیو  آباد  لرستان خرم  نشانی  به  رضا  محمد  فرزند  محمدی  زینب 
باالتر از 20 متری بن بست 1 منزل عالیخانی –متهم : آقای یداله سپهوند به نشانی 
لرستان –خرم آباد پاچنار آپادانا -16 متری آپادانا دوخونه به آخر مونده –اتهام : 

خیانت در امانت یکدستگاه سواری پژو 405 مدل 1391 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای یداله سپهوند فرزند صی خان مجهول المکان 
که  توضیح  بدین  محمدی  زینب  خانم  شکایت  موضوع  امانت  خیانتدر  بر  دایر 
حسب شکایت تقدیمی شاکی مشارالیها یک دستگاه خودروی پژو 405 به شماره 
انتظامی 982 ج 74 ایران 31 به متهم سپرده است تا آنرا به پارکینگ منزلش منتقل 
شاکیه  به  مذکور  استرداد خودروی  از  متهم  لکن   ) مورخه 95/12/24  )در  نماید 
خود داری نموده است حال با توجه به مراتب مذکور و نظر به شکایت شاکی ارایه 
النهایه  امارات موجود  و  قرائن  و سایر  افراد گواه  اظهارات  مالکیت خودرو  سند 
اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته به استناد ماده 674 قانون تعزیرات 
مصوب 1375 مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این 
رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه سپس و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد . 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو خرم آباد –بهروز قدمی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمائم  به

کالسه پرونده:970128
وقت رسیدگی : چهار دوشنبه مورخ 1397/5/5 راس ساعت 11/30 صبح 

خواهان :محمد حسین محمدی ارسی 
خواندگان: محمرضا فیروزمند 

خواسته:تجویز انتقال منافع به غیر
باغ  شورای  به حوزه چهار  نموده که جهت  رسیدگی  خواهان  دادخواستی تسلیم 
حل اختالف چهار باغ  ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده . به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغی  بوسیله  آگهی الزم شود 
فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. م/الف:181 تاریخ انتشار :97/4/31

 رئیس شورای حل اختالف حوزه چهارباغ 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امین آستی فرزند جواد مجهول 

المکان  
خواهان آقای غالم گیوه کش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امین آستی فرزند 
المکان به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع  جواد مجهول 
و به شماره پرونده کالسه 9709986656700117  شعبه 17 شورای حل اختالف 
مورخ 1397/06/06  رسیدگی  و وقت  ثبت  آباد  خانواده شهرستان  خرم  مجتمع 
که  گردد  می  اعالم  شرح  بدین  دادخواست  مفاد  و  گردیده  تعیین  ساعت10:00 
تاخیر  احتساب  با  6/000/000تومان  مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه  تقاضای  خواهان 
نموده  را  دادرسی  اجرای حکم و خسارات  لغایت  تاریخ سررسید چک  از  تادیه 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139760331010000771 و 139660331010006234هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بتول خانم زرگرزاده فرزند قاسم به شماره شناسنامه 257 صادره از 
گرگان، برابر گواهی حصروراثت شماره 215/9/91 مورخ 91/12/20 شورای حل 
اختالف استان البرز، متقاضی پرونده فوت نموده و وراث حین فوت عبارتند از: 
شماره  شناس  حق  2384،جواد  شناسنامه  شماره  استرآبادی  شناس  حق  البنین  ام 
حق  جعفر   ،299 شناسنامه  شماره  استرآبادی  شناس  حق  ابوالضل   ،67 شناسنامه 
 120 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ   ،234 شناسنامه  شماره  شناس 
مترمربع پالک از 2139 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس-  خریداری از مالک 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  آقای علی گرگین محرز گردیده است،  رسمی 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1416
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/31

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون سند مالکیت تک برگ ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4652 فرعی 
با شماره سریال 001816 سری 94 ب  آباد  از 45 اصلی واقع در بخش 2 خرم 
مورخ   32107 شماره  قطعی  سند  برابر  و  صادر  عزیزی  حاجی  هاجر  نام  به  که 
1397/3/27 تنظیمی دفتر 12 خرم آباد قطعا به خانم منیژه گودرزی فرزند محمد با 
کد ملی 1754693342 صادره از اهواز متولد 1335/10/1 واگذار شده و خانم منیژه 
گودرزی با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 114/1/5600 مورخ 
1397/4/25 گواهی شده دفتر خانه اسناد رسمی شماره 38 خرم آباد که هویت و 
امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که قبل اخذ سند مالکیت تک برگ جدید 
سند مالکیت ملک مذکور بعلت نامعلوم مفقود گردیده است و با جستجوی کامل 
سند مالکیت پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می 
تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر 
اداره تسلیم و  این  یا اصل سند مالکیت به  ارائه مستندات الزم و  موضوع ضمن 
رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای 
مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139760331010000776 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر سلطانمحمدی 
فرزند رحمن به شماره شناسنامه 1704  کد ملی 4898629083 صادره از طالقان 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 526/58 مترمربع پالک 3 
فرعی از 22 اصلی واقع در کالک -پایین خیابان طالقانی- خیابان ستایش - پالک 
23 خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم :حسن جوانی اردکانی که عبارتند از: 
محمد-رضا-مجید- مرتضی و مصطفی)پسران( و نسرین - معصومه - الهه - مریم 
سپیدکار)همسر  لیال  خانم  و  اردکانی  جوانی  همگی  )دختران(  جمیله   - مهناز   -
به   نوبت   دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است،  متوفی( محرز گردیده 
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1429
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/31 

  محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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 فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز
* مجید سلیمی بروجنی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه 
داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر می شود و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری 
برای پیوستن به آن خواهند داشت. بازار ارز از ابتدای امسال روزهای پرالتهابی 
را شروع کرد. صعودهای پی در پی قیمت ها، شوک سنگینی را به بازار ارز و 
سایر بازارهای وابسته تحمیل کرد. شدت التهاب بازار به جایی رسید که باالخره 
دولت به میدان آمد و در 21 فروردین 97 فعالیت در بازار آزاد ارز را ممنوع کرده 
و قیمت دالر مبادله ای با افزایش 417 تومان به قیمت 4200 تومان رسید.از آن 
پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاسخ داده شود و فعالیت در بازار 
آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی قیمت 4200 تومانی، 
حدود 600 تومان کمتر از نرخ دالر در بازار آزاد بود. با این حال، به دنبال این 
سیاست، در ماه های بعد قیمت در بازار آزاد به شدت مسیر صعودی به خود 
گرفت و حتی در مقطعی به مرز 9 هزار تومان نیز رسید. حال آن که قیمت دالر 
دستوری روی همان 4200 تومان ثابت مانده بود.پس از حدود 3 ماه تنش در 
بازار و استفاده از تاکتیک قیمت دستوری، از هفته های گذشته خبر راه اندازی 
بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه 
از روز سه شنبه 19 تیرماه، اثرات خود را بر بازار به سرعت نشان داد. در اولین 
قدم نه تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت ها از کانال 8200 
تومان عقب نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.اثر دوم، خروج 
از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات 
و برگشت قیمت ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی مهم ترین 
اشتباهی که می تواند گریبان سیاست گذاران را بگیرد، آن است که نوسانات را 
با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد.براساس توضیحاتی که بانک مرکزی 
ارائه کرده، سازوکار الزم برای انجام معامالت ارز بین صادرکنندگان گروه 20 
درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و 
واردکنندگان کاالهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت 
بازار دوم ارز آغاز شده است. این معامالت به دو طریق قانون انجام است. خرید 
و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز 
واردات در سامانه نیما.در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به 
صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را 
با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده 
کاالهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک 
عامل و اظهار کاال به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند.در روش دوم که 
خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست، صادرکننده به عرضه ارز 
حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف 
با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با 
اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعالم شده اقدام می کند.به اعتقاد کارشناسان و 
تحلیلگران اقتصادی، راه اندازی بازار ثانویه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی 
و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه های مختلف دارای اهمیت 
است. از یک سو اگر اجازه انجام معامله و شکل گیری روند عرضه و تقاضا به 
صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد 
و ارز حاصل از صادرات به جای ماندن در رویه های بوروکراتیک با سهولت به 
چرخه اقتصاد بازمی گردد. در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی 
است برای بازار که از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی شود و از رویه های 
هیجانی اثرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل 
بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد شد و 
صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.فعال براساس 
سیاست دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز صادرات مشمول این شرایط 
شده است و کماکان 80 درصد درآمد صادراتی با نرخ مصوب )محدود 4300 
تومان به ازای هر دالر( انجام می شود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار 
می رود به تدریج انعطاف دولت در زمینه شمول عرضه ارز صادراتی در این 
حوزه بزرگ تر شود؛ به ویژه آن که برخی دیگر از دستگاه ها از جمله روسای 
کمیسیون های اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه ای بر این رویکرد تاکید داشته اند.
اجرای این تصمیم می تواند سودآوری بخش مهمی از شرکت های بورسی که 
عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول کند و از این رو انتظار 
می رود این خبر در صورت تحقق، مهم ترین محرک رونق بورس در کوتاه مدت 
باشد. عده ای از کارشناسان بر این باورند برای این که میزان نوسانات دالر کاهش 
یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار ثانویه صورت دهد. یکی 
از این پیشنهادها می تواند ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ثانویه باشد. اگر این 
امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت 
خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از 
کاالها نیز به جای دریافت ارز 4200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.بازار 
ارز نیازمند آرامش بلندمدت است تا که سرمایه گذاران دوباره به فضای اقتصاد 
اعتماد کنند. اقتصاد ایران نیازمند حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و همچنین سرمایه گذاران خارجی است و این مهم تنها با ثبات و امنیت در 

اقتصاد حاصل می شود.  

کاهش 20 درصدی تولید تخم مرغ

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران از کاهش 20 درصدی تولید تخم 
مرغ خبر داد و گفت: در 4 ماهه امسال کمتر از هزارتن صادرات انجام شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید فرزاد طالکش با بیان اینکه قیمت تخم مرغ 
در دو هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است، اظهارداشت: نسبت به ماه گذشته 
قیمت این محصول کاهش یافته و هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم از آن 
درب مرغداری 6000 تومان است.وی پیش بینی کرد که  وضعیت قیمت طی 
روزهای آینده به همین شکل بماند و دلیلی برای افزایش یا کاهش نرخ این 
محصول وجود ندارد.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران درباره شرایط 
بازار نهاده های دامی نیز افزود: قیمت نهاده ها نسبت به 20 روز گذشته تغییری 
نداشته و درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم کنجاله سویا تحویل درب مرغداری 
2250 تومان و ذرت تحویل درب مرغداری بین 1100 تا 1200 تومان است.
طالکش با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به دلیل مشکالت قیمتی تقریبا متوقف 
شده است، گفت: ما در این زمینه با ممنوعیت و محدودیت مواجه نیستیم اما 
توان رقابت در بازارهای جهانی را نداریم.وی با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته است، اضافه 
کرد: خارج شدن برخی از واحدها از چرخه تولید در پی بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان، دلیل این امر است.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود 
این به دلیل کاهش تقاضا در داخل)با توجه به تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و 
گرمای هوا( از نظر وزنی با مازاد محصول مواجه هستیم. چراکه در استانهایی 
مانند خراسان، اصفهان، یزد و سمنان به دلیل اینکه بازار داخل صدمه نبیند، مرغ 

های سن باال حذف نشده اند و به تولید ادامه می دهند.

یادداشت

آینده ارز مسافرتی در انتظار تصمیم دولت
توزیع ارز مسافرتی فعال

 ادامه دارد                 

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
با اشاره به اینکه فعال پرداخت ارز مسافرتی از طریق 
پنج بانک عامل معرفی شده ادامه دارد از اعالم 
تصمیمات جدید ارائه ارز مسافرتی در روز چهارشنبه 

خبرداد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، مهدی 
کسرایی پور با تکذیب خبر پایان عرضه ارز دولتی 
به مسافران، گفت: همچنان پنج بانک عامل این ارز 
را در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی در اختیار 
مسافران واجدان شرایط و با نرخ رسمی تا سقف 
های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورویی قرار می دهند.وی با بیان 
این که موضوع تخصیص ارز مسافرتی در دست 
بررسی است، گفت: تاکنون بازخوردهای زیادی از 
نحوه فروش و مصرف این نوع ارز به بانک مرکزی 
منعکس شده است و ما نیز دیدگاهها و پیشنهاداتمان 
را پس از جمع بندی به ستاد اقتصادی دولت ارائه 
کرده ایم.این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: در 
همین چارچوب ستاد اقتصادی دولت به عنوان 
متولی اصلی تصمیم گیری سیاستهای جدید ارزی، 
تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد که پس از اعالم 
نظر نهایی، آن را به شبکه بانکی منعکس خواهیم 
کرد.مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
در ادامه ابراز امیدواری کرد که این هفته در ادامه 
مباحث جلسه چهارشنبه گذشته ستاد اقتصادی 
دولت، تصمیم قطعی درباره ارز مسافرتی اتخاذ 
شود.بر اساس بخشنامه فروردین ماه بانک مرکزی، 
ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 
۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در 
مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. همچنین 
بر اساس این بخشنامه میزان ارز مسافرتی پرداختی 
به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای 
مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل 

آن به سایر ارزها خواهد بود.

امروز، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی، امروز 
یکشنبه 31 تیرماه را آخرین مهلت ارایه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری اعالم کرد.به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور 
مالیاتی کشور، نادر جنتی دیروز گفت: شرط برخورداری 
از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر قانونی )تا پایان تیرماه( است و تسلیم 
نکردن اظهارنامه در موعد مقرر، موجب جریمه غیرقابل 
بخشش به مالیات متعلقه خواهد بود.وی افزود: بر اساس 
قانون 31 تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری برای عملکرد 
سال 1395 است و این افراد می توانند اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال 1395 خود را به صورت الکترونیکی از 
طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی 
اینترنتی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات 
متعلقه را پرداخت کنند.ساِل مالیاتی عبارت از یک سال 
شمسی است که از اول فروردین آغاز می شود و پایان 
اسفند خاتمه می یابد اما در رابطه با اشخاص حقوقی، سال 
مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند 
و مالک تعیین میزان مالیات و سال مالی آن شرکت است.
در ماده  یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی 
و حقوقی  موظف به پرداخت مالیات با تنظیم و تسلیم 
اظهارنامه ی مالیاتی هستند، روش نظام مالیاتی کشور در 
تعیین میزان مالیات، روش خوداظهاری است.اظهارنامه  
مالیاتی نیز در فرم های مصوب سازمان امور مالیاتی تکمیل 
و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی محل اقامت شخص 
حقیقی یا اداره  امور مالیاتی محل وقوع دفتر شخص 
حقوقی تحویل داده می شود.اظهارنامه  مالیاتی و فیش 
واریز مالیات هر دوره باید تا 31 تیرماه هر سال به اداره 
امور مالیاتی تسلیم شود که از سال 91 )یعنی سال مالی 
90( این فرآیند به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه 

اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. 

»بله« دو میلیونی شد

تعداد کاربران پیام رسان »بله« از مرز دو میلیون عضو 
گذشت.  به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، »بله« عالوه بر ارائه همه خدمات معمول یک 
پیام رسان از جمله گفت و گو، ایجاد کانال و گروه، 
استفاده از استیکر و بازو )بات(، امکان ارائه خدمات 
بانکی از قبیل خرید شارژ، عملیات کارت به کارت، 
پرداخت خالفی خودرو،  پرداخت قبوض خدماتی، 

پرداخت عوارض خروج از کشور و ... را داراست.
این پیام رسان برای نخستین بار زمینه انجام خدمات بانکی 
بر بستر شبکه های مجازی در کشور را فراهم کرده است 
و اکنون عالوه بر بانک ملی ایران، 17 بانک دیگر به این 
شبکه متصل هستند و کاربران می توانند از کارت های 
این بانک ها به عنوان کارت مبدا استفاده کنند. با تمرکز تیم 
فنی »بله« بر پایداری شبکه، این پیام رسان در بهار امسال 
به صورت متوسط 99.8 درصد زمان روزانه، در دسترس و 

در حال ارائه سرویس بوده است.

خبر

تلفن  بازار گوشی های  تثبیت  از  ارتباطات  وزیر 
همراه با تخصیص ارز برای واردات و تشکیل بازار 

ثانویه ارز خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما ؛ محمدجواد 
آذری جهرمی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در 
کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط 
رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند 
که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه 
بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی 
است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در 
حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.وی 
با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت 
کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، 
گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با 
شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن 
میان شرکت  رقابتی  ها، فضای  قیمت  آزادسازی 
افزود: هنوز  آید. آذری جهرمی  به وجود می  ها 
انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن 

ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های 
تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.وی به رادیو 
اقتصاد یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای 
رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت 
های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع 

این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.آذری 
جهرمی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی 
قیمت ها  تثبیت  برای  وزیران و مسئوالن ذیربط 
تاکید کرده اند ، افزود : برای ایجاد ثبات در بازار 
از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان 

گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دالر 
قیمت دارند، تامین خواهد شد. وی با بیان اینکه 
چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار 
می گیرند، اظهارداشت : گوشی های تلفن همراهی 
هم که بیش از 300 دالر قیمت دارند نیز در دسته 
بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان 
با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات 
آن اقدام کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن 
همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار 
ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد. 
وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار 
بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از 
واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور 
قضایی به بازار عرضه خواهد شد. آذری جهرمی با 
بیان اینکه عالوه بر این بخشی از گوشی های تلفن 
همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه 
بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار 

این محصوالت وجود ندارد.

وزیر ارتباطات خبر داد: تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه با تخصیص ارز برای واردات 

آزادسازی قیمت اینترنت به نفع مشترکان

آگهی مزایده مال غیر منقول 
نوبت دوم 952589

اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به هزینه های اجرایی پرونده کالسه952589 احکام مدنی نسبت به فروش یک باب 
مغازه تجاری متعلق به آقای جعفر میرزانژاد  دارای سند مالکیت به شماره پالک12820/1951 اصلی بخش 1 شرق بابل به مساحت 60/38متر 
مربع مربع و بالکن تجاری منضم به مساحت 9/43مترمربع که نیم دانگ عرصه آن ملک 5/5 دانگ عرصه موقوفه و دارای دهنه 7/3 متر در ضلع 
جنوب به  خیابان انقالب و با حدود مشخصات مندرج در سند مالکیت این مغازه در همکف ساختمان دو طبقه مسکونی  روی تجاری قرار 
گرفته است ضمن این مغازه دارای امتیازات آب و برق و گاز و به عنوان آرایشگاه زنانه مورد بهره برداری قرار می گیرد را در روز سه شنبه در 
تاریخ97/5/11 ساعت 9 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی بابل اقدام نمایند کارشناس ارزش ملک مذکور حقوق تصرفی عرصه 
موقوفه مبلغ1/250/000/000 ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود 
و برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس  و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف عدم پرداخت مابقی 

مبلغ 10 درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمن هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد
 عابدی دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل

برگه اخطاریه

3-محمد  توچانی  احمدی  2-علیرضاد  نجا  :1-پری  شوندگان  اخطار 
حافظیه.....مجهول المکان 

وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی
محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 موضوع :تجدید نظر خواهی  بانک سینا با وکالت زهرا روحانی   نسبت 
تنکابن  اختالف  از شعبه سوم  شورای حل  دادنامه 223و834 صادره  به 
بطرفیت شما با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر 

پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید 
شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی

برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 
1381 به رنگ سفید روغنی وبه شماره 
نیروی انتظامی 352 ص 37 ایران _72 
وبه  موتور11158150868  شماره  وبه 
شماره شاسی 81552732 به نام هانیه 
وازدرجه  گردیده  مفقود  دلسم  آزادیان 

اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر 

برگه اخطاریه

صباغی3-محمد  2-مصطفی  بابایی  خالقی  هیتا  :1-آنا  شوندگان  اخطار 
حافظیه .....مجهول المکان 

وقت حضور:ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی
محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 موضوع :تجدید نظر خواهی  بانک سینا با وکالت زهرا روحانی   نسبت 
به دادنامه 222و 853 صادر ه از شعبه سوم  شورای حل اختالف تنکابن 
بطرفیت شما با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر 

پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید 
شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

ریسک های خطرناک سه گانه بورس

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: 
سفته بازی، حرکت های هیجانی و نگاه کوتاه 
مدت، حضور سهامداران در بورس را پُرریسک 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان بورس، محسن 
های  سرمایه  از  حمایت  و  صیانت  خدابخش 
وظیفه  ترین  مهم  را  سرمایه  بازار  در  مردمی 
سازمان بورس دانست و گفت: بر همین اساس 
سازمان بورس تصمیم گرفت بنگاه های پذیرفته 
شده در بازار سرمایه را ملزم به اجرای حاکمیت 
شرکتی کند.مدیر نظارت بر بورس های سازمان 
بورس، در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در 
بازار سرمایه گفت: در گذشته موضوع جداسازی 
مالکیت از مدیریت در شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی مهم نبود، اما با توسعه بیشتر فرهنگ 
سهامداری و ورود شرکت های بزرگ به بازار، 
لزوم اجرای اصول راهبری شرکتی مورد توجه 
حاکمیت  مزیت  مهمترین  گرفت.وی  قرار 
شرکتی را حمایت از سهامداران ُخرد دانست و 
خاطرنشان کرد: اینکه مدیریت و مالکیت یک 
بنگاه اقتصادی بزرگ در اختیار یک فرد باشد 
کامال با منافع سهامداران خرد تضاد دارد. از همین 
رو، اجرای حاکمیت شرکتی برای حفظ منافع 
سرمایه گذاران خرد بازار بسیار با اهمیت است.
خدابخش، به وظایف این سازمان اشاره و تصریح 
کرد: حمایت و صیانت از حقوق سهامداران ُخرد 
از اهداف اصلی سازمان بورس است. بر همین 
مبنا، هدف اجرای دستورالعمل راهبری شرکتی 
برای همه ناشران بازار سرمایه به طور جدی در 
دستور کار این سازمان قرار گرفت.مدیر نظارت 
کرد:  تصریح  بورس  سازمان  های  بورس  بر 
سازمان بورس در تالش است با اجرای دقیق این 

دستورالعمل، ناشران پذیرفته شده در بازار سرمایه 
را در راستای حفظ حقوق سهامداران خرد به 
بحث حاکمیت شرکتی پایبند کند.مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس در ادامه به بررسی 
افزود:  بازار سرمایه پرداخت و  روند معامالت 
نیست  قرار  و  است  سرمایه  بازار  ذات  نوسان 
هر صعود یا نزولی ادامه دار باشد. وی با تاکید 
بر افزایش ارزش ارز در برابر پول ملی گفت: 
با توجه به رشد نرخ ارزهای مختلف، موضوع 
ارزش جایگزینی در سال جاری به طور جدی 
برای سرمایه گذاران مهم شده است.خدابخش 
عالقه  و  وارد  تازه  گذاران  سرمایه  کرد:  تاکید 
مند به بازار سرمایه بهتر است از طریق صندوق 
های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان 
در بازار سرمایه فعالیت کنند در غیر اینصورت 
حتما اطالعات و صورت های مالی شرکت ها 
را از سامانه کدال استخراج و دقیق مطالعه کنند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، درجه 
ریسک پذیری افراد را برای ورود به بازار سرمایه 
مهم دانست و افزود: سرمایه گذاران تحت تاثیر 
هیجان های زودگذر و بدون تحلیل وارد صف 
های خرید یا فروش سهام نشوند.وی جذب و 
نگهداری سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را 
برای بازار سرمایه بسیار مهم دانست و یادآور شد: 
ورود نقدینگی به بازار سرمایه باعث رونق صنایع 
و بنگاه های بزرگ کشور می شود که در نهایت 
رشد اقتصادی را به همراه دارد.مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس سفته بازی و حرکت 
های هیجانی و کوتاه مدت در بازار را پُرریسک 
خواند و گفت: چنین رفتارهایی عالوه بر اینکه 
سرمایه های فرد را با خطر مواجه می کند، به 

اقتصاد کشور نیز آسیب می زند.
و صنایع  ها  حاشیه سود شرکت  افزایش  وی 
و  دانست  بازار  این  عمق  افزایش  باعث  را 
در  ها  شرکت  سود  حاشیه  رشد  اظهارداشت: 
است.  تاثیرگذار  نیز  اقتصادی  کالن  متغیرهای 
خدابخش در خاتمه تاکید کرد: سازمان بورس در 
تالش است تا سیاست هایی که توسط دولت و 
مجلس برای صنایع و شرکت های بازار سرمایه 
اعمال می شود، به رشد و سوآوری آنها منجر 
شود و همچنین  فضای عادالنه و شفافی برای 

سرمایه گذاران ترسیم کند.

میزان محبوبیت کاالهای ایرانی در دنیا

میزان محبوبیت کاالهای »ساخت ایران« طی سال 
گذشته در کشور پاکستان با 41 درصد، بیشترین و 

در کشور فرانسه با 3 درصد، کمترین بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ویژگی های اثرگذار 
در محاسبه شاخص »ساخت کشور« شامل کیفیت،  
استانداردهای ایمنی، قیمت مناسب،   منحصر به فرد 
بودن، طراحی  عالی، استفاده از فناوری پیشرفته، 
 اصالت کاال، پایداری و سازگانی با محیط زیست و  
نیز تولید منصفانه است که با هدف بررسی شهرت 
و محبوبیت محصوالت کشورهای مختلف جهان 
در سال 2017 برای 49 کشور و نیز اتحادیه اروپا 
محاسبه شده است که به طور کلی ایران در ارزیابی 
کاالهای 50 کشور با امتیاز شاخص 27 در رتبه 
50 قرار دارد و محبوبیت کاالهای ایرانی براساس 
ویژگی های ارزیابی در مقایسه با سایر کشورها 
کمتر از حد متوسط است.این نکته قابل ذکر است 
ارزیابی شده  که محدود بودن تعداد کشورهای 
رتبه کشورمان  بر  می تواند  که  است  عواملی  از 
اثرگذار باشد. همچنین وجود نام ایران در بین 50 
کشور ارزیابی شده گویای شناخت نسبی مصرف 
کنندگان برچسب »ساخت ایران« است که می تواند 
وجه مثبتی در این گزارش باشد.درصد محبوبیت 
کاالهای ساخت ایران در بین 52 کشور دنیا در 
سال 2017 به گونه ای است که کاالهای ساخت 
ایران با 41 درصد دارای بیشترین میزان محبوبیت 
و  ویتنام  آن  از  پس  هستند.  پاکستان  کشور  در 
بحرین با 35 درصد،  چین با 33 درصد، هندوستان 
با 29 درصد،  مالزی با 27 درصد، اکوادور با 25 
درصد، مکزیک با 24 درصد و شیلی و آمریکا 
کشورها،  این  از  دارند.پس  قرار  درصد   23 با 
با 22  ایران در کشورهای کنیا  کاالهای ساخت 
درصد، سنگاپور، کانادا و ونزوئال با 21 درصد، 
پرتغال و فیلیپین با 20 درصد،   ترکیه، آرژانتین، 
 انگلستان و روسیه با 19 درصد،  مراکش و پرو 
محبوبیت هستند. بیشترین  دارای  با 18 درصد 
همچنین دانمارک، هلند، اندونزی، رژیم اشغالگر 
قدس با 17 درصد، برزیل و سوئیس با 16 درصد، 
هنگ کنگ، سوئد و نروژ با 15 درصد، عربستان با 
14 درصد، کلمبیا،  ایتالیا، ژاپن،  تایوان و کره  جنوبی 
با 13 درصد،  اتریش با 12 درصد، ایرلند و تایلند با 
11 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.بر اساس 
اطالعات وزارت صنعت و بنابر گزارش موسسه 

فرانسه  کشورهای  اما  بین  این  در   ،  statista
با سه درصد،  اسپانیا،  اوکراین و الجزایر با چهار 
با شش  آفریقای جنوبی  آلمان، مصر و  درصد، 
درصد، یونان و بلژیک با هشت درصد و امارات، 
استرالیا و لهستان با 9 درصد کشورهایی هستند که 
کمترین درصد محبوبیت کاالهای ساخت ایران در 
آن ها طی سال گذشته وجود دارد.طراحی منحصر 
به فرد و نگاره های زیبا و کیفیت و دوام فرش 
ایرانی و صنایع دستی، طعم و عطر زعفران داخلی 
از دالیل گرایش  ایرانی  پسته  تنوع  کیفیت و  و 
مصرف کنندگان جهانی و داخلی به مصرف این 
محصوالت است همچنین خاویار و خرمای ایرانی 
از محصوالت منحصر به فرد در بازار بین المللی 
ایرانی  از لوازم خانگی  به شمار می رود.بسیاری 
ازجمله لوازم سرمایشی و گرمایشی همانند کولر، 
بخاری و آبگرمکن های برقی و گازی، اجاق گاز 
و چرخ خیاطی به دلیل کیفیت و دوام و خدمات 
پس از فروش و رعایت استانداردهای ایمنی در 
سبد انتخاب مصرف کنندگان ایرانی قرار گرفته اند 
و محصوالت ساختمانی و محصوالت فوالدی 
عمدتا مصارف داخلی دارند. از سوی دیگر در 
کاالهایی نظیر محصوالت نساجی، الکترونیکی 
و خودرو تمایل بیشتر مصرف کنندگان به خرید 
کاالهای خارجی در صورت وجود در بازار است.
به طور حتم با ارتقای سطح تعلق خاطر مصرف 
کنندگان داخلی به نماد ساخت ایران، واحدهای 
بازار  در  مزیت  دارای  ایرانی  تولیدی  و  صنعتی 
به  دستیابی  به سمت  بیشتری  رغبت  با  جهانی 
بازارهای خارجی حرکت کرده و با سرمایه گذاری 
در سطوح مختلف تولید محصوالتی متناسب با 
عرضه  و  تولید  خارجی  کننده  مصرف  سلیقه 

می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی از متوقف شدن 40 تا 50 
هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه های خودروسازی خبر داد.
کرد:  اظهار  محبی نژاد  آرش  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
متاسفانه وضعیت صنعت قطعه سازی بحرانی است و این بحران 
اینکه  بیان  با  است.وی  رسیده  نیز  خودروسازی  شرکت های  به 
بسیاری از قطعه سازان نتوانسته اند قطعات مورد نیاز را تولید کنند، 
خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که هم اکنون شاهد انباشت 
حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودروی تولیدی به صورت ناقص 
در کارخانه های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم.دبیر 
دلیل  به  داد: قطعه سازان  ادامه  انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان 
و همچنین قیمت گذاری دستوری خودرو که مانع از واقعی شدن 
قیمت قطعات تولیدی شده است، دچار مشکالت عدیده ای بوده 
و در تولید قطعات دچار مشکل هستند.وی با بیان اینکه بسیاری 
از مواد اولیه صنعت قطعه سازی در گروه های دوم و سوم کاالیی 
قرار گرفته است، تصریح کرد: این موضوع موجب شده قطعه سازان 
برای دریافت ارز و واردات مواد اولیه، دچار مشکل شوند و نتوانند 
قطعات مورد نیاز را تولید کنند.محبی نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه 

در شرایط فعلی که صنعت قطعه سازی در بحران به سر می برد، 
سیاستگذاری کالن صنعت خودرو نیز به درستی صورت نمی گیرد 
و بخش های مختلف به صورت جزیره ای عمل می کنند. در حال 
حاضر پرداخت مطالبات قطعه سازان با تاخیر زیادی همراه بوده 
و مشکل کمبود نقدینگی در این صنعت را تشدید کرده است.در 
طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با 
آمار  این حال بررسی جدیدترین  با  بود  روندی صعودی همراه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو 
نشان می دهد که در خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو 19.6 درصد 

کاهش یافته است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بیش از 150 میلیارد تومان از مطالبات 
کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت های قبلی بوده و 

پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین شیرزاد از پرداخت بیش از 150 میلیارد 
تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت های 
قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است. وی افزود: اجرای طرح 
خرید حمایتی شیر با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت امور دام و مرکز اصالح 
نژاد دام از تعداد 7 استان کشور به 17 استان برنامه ریزی و توسعه یافته است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: همچنین پس از 
هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف 
کنندگان، قیمت خرید حمایتی شیر خام توسط دولت، از پایه هر کیلوگرم 
13هزار ریال در سالهای 95و 96 به 14هزار و 400 ریال افزایش یافت.شیرزاد 
درباره سیب زمینی بهاره نیز گفت: در منطقه جنوب کرمان، خوزستان، گلستان 
و اصفهان حدود 26 هزار تن سیب زمینی بهاره بصورت تضمینی خریداری 
و حدود 73 درصد وجه کشاورزان پرداخت شده است.وی خاطر نشان کرد: 
فروش خرما و زعفران خرید حمایتی سال 96 به ترتیب حدود 47 و 20 درصد 
محصول موجود در بورس بصورت نقدی و صرفا با اخذ ضمانت نامه معتبر 

بانکی نیز توسط این سازمان انجام و برنامه زمانبندی زعفران نیز تهیه شد.

 پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان
 از مطالبات کشاورزان

 رسوب ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص
 در كارخانه های خودروسازی



 قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه 
حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها 

را با قلب خود حس کنید .
هلن كلر

سخن حکیمانه

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد 
 که تاب من به جهان طّره ی فالنی داد

دلم خزانه ی اسرار بود و دست قضا 
 درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

امروز با حافظ

رونمایی »تماشایی« در 
فرهنگ سرای انقالب اسالمی

مجموعه شعر »تماشایی« تازه ترین اثر میالد 
فجر  شعر  جشنواره  برگزیده  که  پور  عرفان 
نیز شد، یکشنبه 31 تیرماه در باشگاه کتاب 
فرهنگسرای انقالب اسالمی رونمایی و نقد 

می شود.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان 
آیین  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
»تماشایی«  شعر  مجموعه  نقد  و  رونمایی 
امیری  مرتضی  پور،  عرفان  میالد  حضور  با 
اسفندقه، زهیر توکلی و حامد طونی برگزار 
می شود. سید وحید سمنانی کارشناس مجری 

این نشست است.
انقالب  فرهنگ سرای  کتاب  باشگاه  نشست 
ساعت  از  تیرماه   31 یکشنبه  امروز  اسالمی 
اسالمی  انقالب  فرهنگ سرای  در   17:30

برگزار می شود. 
برگزیده  عرفان پور،  میالد  اثر  جدیدترین 
به  که  است  فجر  شعر  بین المللی  جشنواره 
ادب  شهرستان  انتشارات  سوی  از  تازگی 
و  سی  در  نخستین بار  برای  و  شده  منتشر 
عرضه  تهران  کتاب  نمایشگاه  دوره  یکمین 
شد. این کتاب، مجموعه ای از 50 رباعی، 50 

شعر نیمایی و 20 غزل است.
بزرگراه  در  اسالمی  انقالب  فرهنگ سرای 
شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای 

کمیل شرقی واقع شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

روایت لحظه های ناب زیارت از طریق عکس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد است عکس 
کند  روایت  را  زیارت  ناب  لحظه های  می تواند 
این  و فضای مجازی بستری است که می توان 

لحظه ها را با دیگران به اشتراک گذاشت.
روابط  با  گفت وگو  در  صالحی  عباس  سید 
»هشت«  همراه  تلفن  عکس  جشنواره  عمومی 
با موضوع زیارت، درباره مقوله زیارت و وجوه 

مختلف آن اظهار کرد: زیارت با لحظه های نابی همراه است که در زندگی 
انسان وجود دارد. این لحظه ها که از روح برمی خیزد و بر جان می نشیند و 
در تن نمای آن پدیدار می شود، لحظه هایی است که می تواند برای دیگران 
را  ناب  لحظه های  این  باشد. عکس می تواند  افق برانگیز  و  تأثیرگذار  هم 

روایت کند و با دیگران به اشتراک بگذارد.
او همچنین به ضرورت تولید محتوای رضوی در فضای مجازی پرداخت 
و ادامه داد: به نظر می آید فضای مجازی بستری است که می تواند برای 

تصویرسازی و تصویردهی از لحظه های ناب زیارت به کمک بیاید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: لحظه های ناب زیارت ممکن است 
ابتدا اختصاصی باشند اما وقتی در یک اشتراک عمومی قرار می گیرند، برای 
دیگران فرصتی می سازند که چگونه این لحظه های ناب را برای خودشان 

هم پدید بیاورند.
صالحی بیان کرد: هر مقدار که بتوانیم این لحظه های ناب را درست روایت 
کنیم، کمک می کنیم به اینکه بتوانیم لحظه های ناب را هم به وجود بیاوریم.
دومین جشنواره عکس تلفن همراه »هشت« با حمایت بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع(، سازمان فضای مجازی سراج و موسسه توسعه هنرهای تجسمی 

معاصر به دبیری وجیه اله شیرمحمدی برگزار می شود.
مطهر  حرم  رضوی،  مطهر  حرم  جلوه های  زیارت،  فرهنگ  و  »آداب 
و  مراسم  انعکاس  )ع(،  شاهچراغ  حضرت  و  معصومه)س(  حضرت 
جشنواره  این  محورهای  متبرکه«  بقاع  و  امامزادگان  و  رضوی  آیین های 
آثار به این جشنواره  را تشکیل می دهند. 15 مرداد آخرین مهلت ارسال 
نشانی به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان   است. 

 www.rbphoto.ir مراجعه کنند.

 ویژه برنامه »زیر سایه خورشید« میزبان
 خادمان حرم رضوی

فرهنگ سرای خاتم)ص( همزمان با دهه کرامت 
مناسبت والدت حضرت معصومه)س( و  به  و 
سایه  »زیر  ویژه برنامه  رضا)ع(  امام  حضرت 
با  رضوی  حرم  خادمان  دیدار  و  خورشید« 

خانواده شهدا را برگزار می کند.
سازمان  خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، به مناسبت دهه 

کرامت خادمان آستان قدس رضوی در منطقه 18 حضور یافته و با هدف 
ترویج فرهنگ رضوی، دیدارهایی با خانواده شهدای حرم، بیماران بستری 

در بیمارستان و همچنین اهالی منطقه خواهند داشت.
حضرت  آن  مطهر  حرم  متبرک  پرچم  حامل  رضا)ع(  امام  حرم  خادمان 
خواهند بود و بسته های متبرکی را به خانواده شهدای مدافع تقدیم خواهند 

کرد.
ویژه برنامه زیر سایه خورشید یکشنبه 31 تیر با اهتزاز پرچم متبرک رضوی 
در صبحگاه مشترک ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل )ع( از ساعت 8 

صبح آغاز می شود.
کاروان خادمان رضوی در ادامه برنامه های خود در بیمارستان خیریه شهید 
غیاثی حضور یافته و سپس به عیادت بیماران در موسسه توانبخشی رعد 

الغدیر خواهند رفت.
خادمان رضوی همچنین برای حضور در ویژه برنامه ستارگان پرفروغ و 
جشن میالد شهدای متولد تیر ساعت 16 در  موزه شهدای منطقه 18حضور 

خواهند یافت. 
نیز  به شهدای مدافع حرم منطقه 18  احترام خادمان رضوی  ادای  برنامه 
یکشنبه 31 تیر در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم مجید قربانخانی و 

با حضور 14 خانواده شهید مدافع حرم منطقه ساعت 17 برگزار می شود.
پایان بخش ویژه برنامه زیر سایه خورشید دیدار اهالی منطقه 18 با خادمان 
حرم رضوی است که در قالب جشن استقبال در ساعت 19 برگزار می شود.
ویژه برنامه »زیر سایه خورشید« یکشنبه 31 تیر از 8 تا 19 در منطقه 18 
تهران میزبان شهروندان است و عالقه مندان برای اطالعات بیشتر می توانند 

با شماره 66207068 تماس بگیرند

فیلم » شیواتیر« در تدارک اکران

فیلم »شیواتیر« که در تدارک اکران عمومی است، 
به افسانه آرش کمانگیر براساس منظومه »آرش« 
فیلم  خصوصی  اکران  مراسم  است.  پرداخته 
»شیواتیر« به نویسندگی و کارگردانی هیال صدیقی 
فرهنگی  و  ادبی  سینمایی،  چهره های  حضور  با 
مهندس  تیناپاکروان،  صدرعاملی،  میالد  همچون 
قدس،  مراد،سعیده  قاضی  حسابی،کوروش 

هوشیار خیام، احمدمسجدجامعی، مصطفی بادکوبهای، علی فومنی، بیداد 
خراسانی، اعضای انجمن امیرکبیر، افراز، بنیاد نیشابور، انجمن دوستی ایران 
و تاجیکستان برگزار شد. تولید این چکامه خوانی سینمایی که به افسانه 
آرش کمانگیر براساس منظومه »آرش« سیاوش کسرایی پرداخته است، از 

سال 93 آغاز شده و به زودی اکران عمومی خواهد داشت.
بر اساس افسانه ها، آرش یکی از اسطوره های ایرانیان است که جان خود 
را در تیر کرده و عالوه بر اینکه مرز ایران و توران را مشخص کرده ایران 

را از خشکسالی و جنگ نجات داده است.

خبر

میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه 
ما در ایران نمادهای متعددی داریم، 
گفت: دماوند نشان بزرگی و استقامت 
و خلیج فارس نشانه بزرگ منش بودن 

مردم ایران است.
لی اصغر مونسان در مراسم سمپوزیوم 
به مناسبت صد و  دماوند 2018 که 
هفتاد و پنجمین سالگرد صعود یکی 
از کوهنوردان اتریشی به قله دماوند 
ایران  در  اتریش  سفیر  حضور  با  و 
در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران 
برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه 
روابط ایران و اتریش در سطح بسیار 

خوبی است.
وی افزود: مردم ایران مردمی هستند 
نقش  بشری  تمدن  ساخت  در  که 
موزه ای  اثر  قدیمی ترین  و  داشته اند 
پیش  سال  800هزار  از  بیش  به  ما 
طول  در  نیز  ایران  مردم  بازمی گردد. 
تاریخ همواره مردمانی مهمان دوست، 

هنرمند و هنردوست بوده اند.
ایران  در  ما  اینکه  بیان  با  مونسان 
نمادهای متعددی داریم، گفت: دماوند 
نشان بزرگی و استقامت و خلیج فارس 
ایران  مردم  بودن  بزرگ منش  نشانه 

است، ایرانیان در طول چند صد سال 
گذشته هیچ گاه هیچ جنگی را شروع 
نکرده اند و همیشه با مهربانی و دوستی 

در کنار همسایگان خود بوده اند.
در ادامه این مراسم اشتفان شولتز سفیر 
خرسندی  اظهار  با  ایران  در  اتریش 
از برگزاری این مراسم و قدردانی از 
میراث فرهنگی، صنایع دستی  سازمان 
و گردشگری به خاطر میزبانی از این  
رویداد گفت: حضور کوهنوردان ایران 
نشان دهنده  مراسم  این  در  اتریش  و 
بودن دو  کنار هم  تعامل و  وحدت، 

کشور ایران و اتریش است.
داد:  ادامه  ایران  در  اتریش  سفیر 
از  یکی   »2018 دماوند  »سمپوزیوم 
بزرگ ترین اتفاقات فرهنگی بین دو 
روابط  سابقه  البته  که  است  کشور 
فرهنگی بین ایران و اتریش به 500 

سال پیش بازمی گردد.
شولتز در ادامه گفت: »تشکر ویژه ای 
از فدراسیون کوهنوردی ایران، انجمن 
فرهنگی اتریش، بنیاد طبیعت اتریش 
میراث فرهنگی،  سازمان  مسئوالن  و 
صنایع دستی و گردشگری ایران دارم 

که این فرصت برای ما به وجود آمده 
و خوشبختانه تالش های آن ها باعث 
سال  در  رویداد  این  تا  است  شده 

میالدی جاری برگزار شود.
وی تصریح کرد: با کمک فدراسیون 
مرکز  اتریش،  و  ایران  کوهنوردی 
با  اتریش  در  کوهنوردی  آموزش 
تشکیل  کوهستانی  امداد  بر  تمرکز 
شده است، ضمن اینکه همکاری در 
اساس یک  بر  دارویی  گیاهان  زمینه 
تفاهم نامه بین چهار دانشگاه اتریشی و 
یک دانشگاه از ایران صورت می گیرد، 

تحصیلی  دوره  نیز  این ها   کنار  در 
مشترک با موضوع گردشگری پایدار 
با همکاری یکی از مؤسسات اتریشی 

آغاز خواهد شد.
شولتز گفت: فرصت ها و سرمایه های 
حوزه  در  ایران  که  فوق العاده ای 
کمک  می تواند  دارد  گردشگری 
توجه  و  کند  اشتغال زایی  به  بزرگی 
به بخش های گردشگری، شهرسازی 
و حمل و نقل در ایران می تواند برای 

یک میلیون جوان ایجاد شغل کند.
وی گفت: اتریش آمادگی خود را به  
منظور توسعه قابلیت های گردشگری 
در منظر گردشگری به صورت پایدار 
و پشتیبانی از فرهنگ محلی و ساکنان 
اطراف کوه ها از جمله دماوند اعالم 
این مهم می تواند توسعه  می کند که 
و رونق اقتصادی را نیز به دنبال آورد.

خاطرنشان  ایران  در  اتریش  سفیر 
از  تعدادی  امسال  مرداد   9 در  کرد: 
قصد  اتریشی  و  ایرانی  کوهنوردان 
قله  به  مشترک  برنامه ای  در  دارند 
دماوند صعود کنند، همکاری ایران و 
 2018 دماوند  سمپوزیوم  در  اتریش 
فرهنگی  همکاری های  تقویت  پیام 

ایران و اتریش را منتقل می کند.

كاریکاتور

 »سعید مرادی« تهیه کننده سریال »بانوی سردار« گفت: به تازگی سینا 
سرلک به عنوان خواننده تیتراژ سریال »بانوی سردار« انتخاب شده 
است و قرار بر این است که سریال در نیمه دوم امسال پخش شود.
وی با اشاره به مراحل فنی این سریال افزود: تدوین این سریال 
به قسمت 7 رسیده است و مراحل فنی همچنان ادامه دارد. فصل 
دوم سریال »بانوی سردار« به کارگردانی پرویز شیخ طادی در 
دست نگارش است. فصل اول این سریال به زندگی »بی بی مریم 
سردار بختیاری« می پرداخت و فصل دوم آن به زندگی »علیمردان 
خان بختیاری« خواهد پرداخت که سال آینده وارد مرحله تولید 
خواهد شد. پیش از این بنا بود تا این سریال به کارگردانی سعید 
سلطانی ساخته شود، اما به دالیلی به پرویز شیخ طادی سپرده شد 
و با توجه به تغییر مقطع زمانی هنوز مشخص نیست که در فصل 
دوم بازیگرها تغییر خواهند کرد یا نه. تصویربرداری فاز اول این 
سریال چندی پیش به پایان رسید و آخرین سکانس ها در ارتفاعات 

پردیس و پلور مازندران مقابل دوربین رفت.
پانته آ سیروس )بی بی مریم(، حبیب دهقان نسب، فرخ نعمتی، 
هژیرآزاد،  کاظم  فیلی،  محمد  محدث،  فرزین  رضوی،  سهیال 
صدرالدین حجازی، مهدی میامی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا مهران 
و... از بازیگران فصل اول »بانوی سردار« بودند. پانته آ سیروس 

بازیگر اصلی این سریال نقش »بی بی مریم« را ایفا می کند .

رسلک، خواننده تیرتاژ»ابنوی 
رسدار« شد

بدون شرح!

دماوند نشان بزرگی و استقامت مردم ایران است

مصطفی سیاری کارگردان فیلم سینمایی »همچنان که می ُمردم« از 
اکران این اثر در فصل پاییز خبر داد.

مصطفی سیاری کارگردان فیلم سینمایی »همچنان که می ُمردم« 
درباره زمان اکران این اثر به مهر گفت: با توجه به اینکه ما با پخش 
کننده بین المللی این اثر قرارداد نبسته بودیم تا اندازه ای اکران این 
فیلم به تعویق افتاد اما چندی پیش اقدام به این کار کردیم از همین 
رو قرار است »همچنان که می مردم« در فصل پاییز اکران شود البته 
موفقیت این فیلم در آن زمان بستگی به این دارد که چه فیلم هایی 
اکران شود با این وجود به نظرم فصل پاییز زمان خوبی برای اکران 

»همچنان که می مردم« است.
سیاری با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: به تازگی نگارش 
فیلم سینمایی »تانزانیا« را به پایان رسانده ایم و با توجه به اینکه می 
خواهیم این فیلم را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی 
فیلم فجر آماده کنیم در نظر داریم آن را اواخر شهریور ماه کلید 
بزنیم به همین دلیل یک پیش تولید برای »تانزانیا« انجم داده ایم اما 

این پیش تولید به صورت رسمی نبوده است.
وی در پایان گفت: این فیلم درباره زندگی سه جوان 30 ساله است 
که به عروسی دوستشان دعوت می شوند اما در یک شرط بندی 

به دردسر می افتند.

»همچنان که یم مردم« اپییز 
اکران یم شود

جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم 100 با عنوان »جایزه ملی 
سینمای 100« در دوازدهمین دوره از برگزاری این رویداد اهدا 

می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم 100 
با اعالم این خبر افزود: شورای سیاستگذاری این رویداد سینمایی 
به منظور اهتمام و تاکید بیشتر بر محورها و مضامین ملی در ساختار 
مسابقه ای جشنواره 100، جایزه ویژه ای را با عنوان »جایزه ملی 

سینمای 100« در نظر گرفته است.
بر پایه این خبر؛ این جایزه که شامل: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و مبلغ 15،000،000 تومان جایزه نقدی خواهد بود به کارگردان 

بهترین فیلم جشنواره  اهدا می شود.
در این خبر آمده است: بهترین فیلم جشنواره فیلمی است که از 
نظر مضمون و تکنیک به تمامی اهداف جشنواره نزدیک تر باشد. 
بهترین فیلم به لحاظ مقررات می تواند یکی از فیلم های برگزیده 

بخش های گوناگون جشنواره از جمله مسیر تجربه نیز باشد. 
شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 به 
همت »حوزه هنری انقالب اسالمی« با موضوع اخالق و سبک 
زندگی اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی در تهران برگزار 

می شود.

 »جایزه میل سیمنای 100« 
اهدا یم شود

عبادی حج  آیین  آستانه  در  رئیس حوزه هنری 
گفت: مراسم »حج« به عنوان فریضه الهی، تجسم 
توجه  مورد  همواره  و  است  توحید  و  یگانگی 

هنرمندان قرار دارد.
به گزارش پیام زمان ازپایگاه خبری حوزه هنری، 
خانه  و  هنری  حوزه  تجسمی  هنرهای  مرکز 
عکاسان ایران با موضوع »حج« نمایشگاه نقاشی و 
پوستر با عنوان »دلدادگان مشعر« و نمایشگاه عکس 
»میقات وصل« به ترتیب در گالری ابوالفضل عالی 
و گالری شماره یک خانه عکاسان برپا کرده است.
محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، با توجه 
به نمایشگاه نقاشی و پوستر »دلدادگان مشعر« و 
با  دو  هر  که  وصل«  »میقات  عکس  نمایشگاه 
»ابوالفضل  گالری  در  روزها  این  موضوع »حج« 
ایران  عالی« و گالری شماره یک خانه عکاسان 
حوزه هنری برپا شده است در گفت وگو با خبرنگار 
معارف  در  گفت:  هنری  حوزه  خبری  پایگاه 

اسالمی حج محور توحید است. همه مسلمانان 
هنگامی که به استطاعت مالی می رسند الزم است 
برای نمایش توحید یک بار به مکه مکرمه مشرف 
شوند. »حج« مناسک و عبادتی فردی و اجتماعی 
است. این فریضه الهی که تجسم یگانگی و توحید 
است همواره مورد توجه هنرمندان بوده است. کعبه 
و مراسم حج در طول تاریخ الهام بخش هنرمندان 
مطرح در حوزه های مختلف بوده است. هنرهای 
سنتی و ادبیات توجه ویژه ای به مراسم حج داشته 
است. به این ترتیب کمتر شاعر و هنرمند هنرهای 
تجسمی وجود دارد که در آثار خود به مراسم حج 
و مکه نپرداخته است. امروزه هنرهای نوین نیز به 
شیوه های خود مراسم حج را مورد توجه قرار داده 
و سعی داشته تا از امکانات و توانایی هایش در 

راستای پرداخت هرچه بهتر این مراسم بهره ببرد.
چنین  برپایی  تاثیرگذاری  بر  تاکید  با  مومنی 
نمایشگاه هایی با موضوع حج بر عموم مخاطبان، 

چه آن هایی که به حج رفته و چه آن هایی که هنوز 
برای اجرای مناسک حج به مکه مشرف نشده اند، 
گفت: میزان تاثیرگذاری آثار هنری با موضوع حج 
مخاطب  بصری  ظرفیت های  و  دیدگاه  نوع  به 
بستگی دارد. درنتیجه میزان تاثیرگذاری روی هر 
مخاطب متفاوت است. اما بی شک هر مسلمانی با 
حج خاطره ای دارد که می تواند با تماشای این آثار 
با آن ارتباط برقرار کند. این رویداد را باید فریضه ای 
عاشقانه از تالش هنرمندان مسلمان با خالقشان نام 
برد. در ضمن در آیین حج جمع کثیری از مردم با 
پوشیدن لباسی متحدالشکل که یادآور روز محشر 
است به دور خانه خدا طواف می کنند. این تعریف 
به خودی خود زیبایی  خیره کننده ای دارد که حتما 
باید با زبان هنر ثبت شده و در معرض دید مردم 

قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت گسترش روابط 
جمله  از  هنری  فرهنگی  سازمان های  دیگر  با 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: همکاران 
ما در مرکز هنرهای تجسمی و خانه عکاسان ایران 
رایزنی هایی با دیگر سازمان های فرهنگی هنری از 
جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته اند و 
برای انتشار آثار تولیدی و گنجینه ای حوزه هنری 
آماد گی  اعالم  استان ها  دیگر  و  شهر  سطح  در 
کرده اند. همچنین در صورت برنامه ریزی های الزم 
و ایجاد هماهنگی میان حوزه هنری مرکز با مراکز 
استانی حوزه هنری، آثار نمایشگاه های پیش رو در 

این مراکز نیز به نمایش گذاشته می شوند.
خانه  و  هنری  حوزه  تجسمی  هنر های  مرکز 
عکاسان ایران نمایشگاه نقاشی و پوستر »دلدادگان 
مشعر« در گالری ابوالفضل عالی و نمایشگاه عکس 
»میقات وصل« در گالری شماره یک خانه عکاسان 
ایران حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده 
به پل حافظ، تا چهارشنبه 7 مرداد از ساعت 9 تا 18 

میزبان عالقه مندان هنر های تجسمی خواهد بود.

»حج« نمایش توحید و تجسم یگانگی الهی است

اکران »سریک« در پردیس کوروش با 
حضور جهانبخش و افشاری

به  »سریک«  سینمایی  فیلم  مردمی  اکران 
کارگردانی و تهیه کنندگی بهاره افشاری پنجشنبه 
28 تیر با حضور علیرضا جهانبخش )بازیکن 
تیم ملی ایران( و بهاره افشاری )تهیه کننده و 
کارگردان( با استقبال مردم در پردیس سینمایی 

کوروش برگزار شد.
به گزارش رسیده، در این مراسم پیش از اکران 
فیلم، علیرضا جهانبخش ضمن خوشامد گویی به 
حاضران در سالن گفت: خیلی خوشحالم که در 
کنار شما هستم با وجود اینکه زمان محدودی در 
ایران هستم و فردا باید بروم اما تمام تالش خودم 
را کردم تا در جمع شما حاضر شوم. از آنجایی 

که از رده های پایه با سردار آزمون هم بازی و 
هم تیمی بودم از میزان عالقه اش به سوارکاری و 
سریک خبر داشتم وقتی حرف »سریک« به میان 
آمد برای خودم خیلی جالب بود چرا که یکی 
از آرزو های بزرگ  سردار برآورده شد. بسیار 
دوست داشتم در جمع شما که برای تماشای 
»سریک«، یکی از بزرگترین آرزو های سردار 
پیدا کنم. من خیلی نمی توانم  آمدید حضور 
در خصوص خود مستند صحبت کنم، چون 
در حیطه کاری من نیست اما با این همه وظیفه 
خودم دانستم در جمع شما باشم و امیدوارم از 

دیدن »سریک« لذت ببرید.
پس از آن بهاره افشاری کارگردان و تهیه کننده 
»سریک« بیان کرد: از لطف شما ممنونم که بدون 
هیچ تبلیغاتی از فیلم ما حمایت می کنید. این 
نکته را هم بگویم که علیرضا جهانبخش تنها دو 
روز در ایران حضور داشت اما بخاطر شما و 
قولی که داده بود در این جمع حضور داشته باشد 
از دیدن مادر خود گذشت و به اینجا آمد و این 

برای ما افتخار بزرگی است.

 کارگردان فیلم های ابرقهرمانی
 اخراج شد

از  را  گان  جیمز  دیروز  دیزنی  که  حالی  در 
کارگردانی فیلم »محافظان کهکشان 3« اخراج 

کرد، این عمل با انتقاد روبه رو شده است.
به گزارش  از  اسکرین آرت، جیمز گان که 
کارگردان دو قسمت »محافظان کهکشان« است 
به دلیل انتشار توییت های توهین آمیز از سوی 
این  کمپانی دیزنی از کارگردانی قسمت سوم 

مجموعه سینمایی برکنار شد.
این اقدام پس از توییت های جنجالی جدید این 
فیلمساز انجام شد که توییت های غیراخالقی 

قدیمی وی را نیز بار دیگر مطرح کرد.
والت دیزنی روز )جمعه( با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد این استودیو با توجه به ارزش هایی 
که به آنها پایبند است نمی تواند به همکاری خود 
با این کارگردان ادامه بدهد. با این اطالعیه که از 
سوی آلن هورن رییس دیزنی استودیوز منتشر 

شد، خبر اخراج گان رسمی اعالم شد.
بلکه  همراه شد  تعجب  با  تنها  نه  اخراج  این 
واکنش هایی نیز مقابل آن ایجاد شد از جمله دیو 
باتیستا اخراج وی را شوک آور خواند. وی که 

برای بازی در نقش درکس ویرانگر در فیلم های 
سوم  فیلم  در  است  قرار  شده  شناخته  مارول 

»محافظان کهکشان« نیز جلوی دوربین برود.
باتیست که در دو فیلم قبلی »محافظان کهکشان« 
نیز جلوی دوربین گان رفته بود از وی جانبداری 
کرده است. وی نوشته است: باید خیلی چیزها 
بگویم اما االن وقتش نیست و مهمترین چیزی 
که باید درباره جیمز گان بگویم این است که 
مهربان  و  باهوش  داشتنی،  دوست  افراد  از  او 
است و هر وقت او را دیدم او باشخصیت بود 
و عمیقا به مردم و حیوانات احترام می گذاشت. 
او اشتباه هایی کرده، همان طور که همه می کنیم. 

گرگ درون
*فریدون مشیری

گفت دانایی که: گرگی خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر!

الجرم جاری ست پیکاری سترگ
روز و شب، ما بین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور پریش
سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

وی بسا زور آفرین مرد دلیر
هست در چنگال گرگ خود اسیر

هر که گرگش را در اندازد به خاک
رفته رفته می شود انسان پاک

و آن که از گرگش خورد هر دم شکست
گر چه انسان می نمایند، گرگ هست!

و آن که با گرگش مدارا می کند،
خلق و خوی گرگ پیدا می کند.

در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیری، گر که باشی همچو شیر
ناتوانی در مصاف گرگ پیر

مردمان گر یکدگر را می درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند

این که انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند،

و آن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند

گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟

یک جرعه شعر


